BESTANDSPLAN 2016 - 2018
Aurskog-Høland elgvald

Forord
Dette er en bestandsplan for elg for Aurskog-Høland elgvald i Aurskog-Høland kommune. Den gjelder
for treårsperioden 2016-2018.
Den bygger på erfaringer og data fra tidligere år og bestandsplaner. Som tidligere har også denne
planen sine særegenheter sammenlignet med de foregående planene. Vår tids utfordringer er andre
enn de foregående og vi har gjort nye erfaringer med faktorer som påvirker elgstammen.
Bestandsplanen er blitt til gjennom flere møter vinter og vår 2016. Ansvarlige for planen er
Elgforvaltningsrådet i Aurskog-Høland bestående av: Harethon jaktfelt v. Ole Edward Hagen, Kjølen
jaktfelt v. Kåre Skedsmo, Mangenskogen jaktfelt v. Aksel Odd Haneborg, Setta jaktfelt v. Rolf Th.
Holm, Setskog jaktfelt v. Mads Wiel, Soprim-Skullerud jaktfelt v. Jørn Ragnvald Skullerud, Hølvannet
jaktfelt v. Jon Kristian Kolstad, Langstranda jaktfelt v. Per Steinar Slang, Snartjernåsen jaktfelt v. Leif
Reier Tønneberg, Dalsroa jaktfelt v. Jon Østreng, Tunnsjøen jaktfelt v. Frode Solheim, Elgheia jaktfelt
v. Ragnar Heide, Setten og Mjermen jaktfelt v. Fredrik Gedde og Linken jaktfelt v. Knut E. A. Lundin.
Sten Ivar Tønsberg er etter avtale med hans arbeidsgiver, Stangeskovene AS, sekretær i
Elgforvaltningsrådet, og har vært veileder samt ført planen i pennen.
Under hele prosessen har det vært tett kontakt med fagansvarlig utmark i Aurskog-Høland
kommune, Stian Sandbekkbråten samt nabovald, spesielt i Elgregion øst.
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Bestandsplanens avgrensning og størrelse
Området begrenses i hovedsak av Aurskog-Høland
kommunes kommunegrense. Elgvaldet grenser mot Eidskog
i Hedmark og Sverige i øst, mot Østfold-kommunene
Rømskog, Marker og Trøgstad i sør og Akershuskommunene Fet, Sørum og Nes i vest og nord. Elgvaldet
inngår sammen med Eidskog og de deler av kommunene
Kongsvinger, Sør-Odal, Nes, Sørum og Fet med beliggenhet
øst for Glomma, i ERRØ (Elgregionråd Øst).
Elgvaldet er delt inn i 14 jaktfelt med et tellende areal på
806.839 daa. I tellende areal inngår skogsarealer inklusiv
tjern under 100 daa, samt dyrka mark under 100 daa med
skog på alle sider (jfr. Fagplan for viltforvaltning i A-H
kommune).

Jaktfelt
Hareton
Kjølen
Mangenskogen
Setta
Setskog
Soprim og Skullerud
Hølvannet
Langstranda
Snartjernåsen
Dalsroa
Tunnsjøen
Elgheia
Setten og Mjermen
Linken
SUM

Areal
59.975
71.677
53.463
68.803
78.480
53.379
41.267
31.095
46.948
61.631
86.869
59.535
46.911
46.804
806.839

Jaktfelt og areal.

Planperiode
Planen gjelder for 3 års perioden 2016 – 2018 med mindre det i planperioden skulle inntreffe
uforutsette hendelser som gjør en revisjon nødvendig.
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Status
Bestandsutvikling

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

Sett-elg per jegerdøgn gir et
0,60
600
bilde på utviklingen av
bestandsstørrelsen fra 1990
0,50
500
og frem til i dag. Elgstammen
var på sitt høyeste tidlig på
0,40
400
90-tallet. Siden fikk vi en
0,30
300
overhøsting av stammen og
en nedgang i 94-95.
0,20
200
Avskytingsregimet ble lagt
om, kvotene kraftig redusert
0,10
100
og vi startet oppbygging av
0,00
0
stammen. Utover på 2000tallet hvert ble det klart at vi
hadde mye elg og at
Sett elg pr jegerdøgn
Sum skutt
beiteskader, påkjørsler og
andre forhold tilsa at
Sett elg per jegerdøgn og sum skutt.
stammen burde senkes. Igjen
ble kvotene økt og avskytingen lagt om til å omfatte en større andel eldre dyr. Toppen kom i 2008 og
etter det har stammen blitt redusert. Vi har i flere bestandsplanperioder hatt et mål om en stamme
som tåler et uttak på ca 400 elg i året eller ca 2000 dekar bak hvert felte dyr. Dette ble imidlertid satt
i en tid uten større tap til rovdyrene og med dagens predasjon må dette regnestykket modereres.

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

Deler vi opp sett-elg indeksen
0,25
i kategorier observerte dyr,
0,2
ser vi ikke overraskende at
observasjoner av kalv har en
0,15
langt større årsvariasjon enn
de eldre dyrene. Vi ser at den
0,1
brå nedgangen fra 2010 til
0,05
2011 i stor grad forsterkes av
mangelen på kalv, og at
0
bestanden av hanndyr faktisk
har økt svakt de siste 3 årene,
ku har vært relativt stabilt
Sett Okse pr jegerdøgn
Sett ku pr jegerdøgn
mens det har vært en skarp
Sett kalv pr jegerdøgn
nedgang i graden av
observerte kalver. For ett år
Sett elg per jegerdøgn fordelt på kjønn og alder.
vil det være lite dramatikk i en
nedgang i observasjonsraten av kalv, men over flere år blir dette dramatisk nok. Vi vet at 2013 var et
bra år, med høy kalverate. Slike år etterfølges gjerne av en nedgang da flere av kuene går tomme
eller produserer mindre etter år med høy produksjon, noe som stemmer bra med 2014. Dette bruker
imidlertid å ta seg opp igjen påfølgende år, men som vi ser av grafen ble 2015 et enda dårligere år for
kalv enn 2014. Nå var våren 2015 kald og lang, noe som kan ha påvirket kalvingsraten negativt.
Videre ble det over mye av valdet observert dyr med ulik grad av håravfall, noe som ytterligere kan
ha redusert kuenes evne til å reprodusere. Til sist ble det sommer og høsten 2015 gjort flere
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observasjoner av ulv, og da over mye av valdets areal, noe som neppe har vært positivt for antall
kalver observert i jakta.

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

Produksjon

1992

1990

Ser vi på hva vi har sett
opp mot hva vi har skutt,
40,00%
1,5
kan vi legge merke til
1,4
35,00%
avskytningen rundt slutten
1,3
30,00%
av 90-tallet og frem mot
1,2
2005. Det var i denne
25,00%
1,1
perioden vi hadde størst
20,00%
1
vekst i stammen. Her
0,9
hadde vi et relativt høyt
15,00%
0,8
uttak av kalv
10,00%
0,7
sammenlignet med årene
5,00%
etter 2006. I flere år hadde
0,6
vi over 35 % kalv i uttaket
0,00%
0,5
og i 2001 nesten 40 %. I
den samme perioden var vi
Skutt andel eldre ku
Skutt andel kalv
Sett kalv per ku
relativt varsom i uttaket av
ku og lå flere år under 20
Skutt andel ku og kalv mot produksjonen.
% og ned mot 14 % både i
1998 og i 2001. Ser vi på årene med størst nedgang i stammen, årene 2007 til 2011 ligger vi over 20
% uttak av ku i hele perioden, både i 2007 og 2010 på omtrent 25 %. Mye av skylden ligger i en
avskytingsmodell som var relativt liberal i både nedklassing av eldre ku til kvige og en dreining fra et
høyt uttak av kalv mot et større uttak av 1,5 åringer. Det blir i dag urettferdig å si at denne
avskytingen var feil. Målet var å senke elgstammen, noe vi klarte. I etterpåklokskapens lys må det
imidlertid være lov å påpeke de faresignalene som viste seg alt fra 2008-9 og utover, og å si at vi i
større grad burde begrense uttaket eller lagt om avskytningen før.

1,60

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Kapittelet om
1,40
bestandsutvikling kom inn på
kalvingsrater og årsvariasjoner,
1,20
og som nevnt endrer
1,00
kalvingsratene seg etter mange
forhold. Det kan være
0,80
mattilgang eller klimatiske
0,60
faktorer som påvirker kuene til
høyere eller lavere produksjon.
0,40
Alder på både kuer og okser
0,20
spiller inn og selvfølgelig også
predasjon som antagelig har
0,00
fått en langt større betydning
de senere årene.
Vi har et mål om å ligge over
Sett kalv pr ku
Nedre mål
0,65 kalv pr ku i gjennomsnitt
Produksjonen og kommunal målsetting.
av bestandsplan perioden, i
den nå avsluttede perioden må

Sett kalv pr kalveku
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vi dessverre melde at dette målet nådde vi ikke. Som før nevnt var 2013 et svært bra år med mye
kalv og ikke minst mye tvillingkalv noe som indikerer svært gode produksjonsforhold. De to siste
årene har det imidlertid vært svært lavt.
En interessant observasjon de to siste årene er den lave kalvingsraten i de normalt beste områdene i
valdet. På figuren ser vi grafen for
gjennomsnittlig kalv per ku 20121
0,9
2014 sammenlignet med 2015. Vi
0,8
ser her at jaktfelt med lite
0,7
dyrkamark og mye skogsmark som 0,6
0,5
Kjølen, Setskog, Mangenskogen,
0,4
0,3
Setta, Setten og Mjermen og
0,2
Linken, viser en positivt utvikling
0,1
0
av kalvingsraten, mens mer
jordbruk og sentrumsnære
områder med normalt høyere
kalvingsrate, viser en nærmest
dramatisk nedgang i
produksjonen. Som eksempel kan
vi nevne Langstranda, som
Gj.snitt 3 foregående år
Sett kalv pr ku 2015
tradisjonelt har vært det jaktfeltet
Produksjon per jaktfelt mot foregående år.
med mest kalv per ku i valdet, nå
knapt kan vise til en produksjon over det vi har satt som minimum i målsetningene.
Hvorfor denne skeivfordelingen
inntrer blir spekulasjoner, men
det kan være at skogsmark har
bedre og jevnere mattilgang i år
med mindre gunstige forhold. Vi
kan også mistenke ulv for å stå for
en del av nedgangen og for
eksempelvis Tunnsjøen og Elgheia
støttes dette opp av hyppige
observasjoner av ulv, spor og tap
av flere hunder under sommerhøst 2015. Dette forklarer
imidlertid ikke alt og det er en
tankevekker at områder rundt oss,
uten faste ulveobservasjoner,
deler de samme erfaringene.

Produksjonen i 2015.
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Kjønnssammensetningen

2015

2014

2013

2012

2011

Øvre mål

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Ku-okse forholdet ble betydelig
2,50
skjevere i årene 2011-2013,
2,30
samme år som den største
nedgangen i elgstammen fant
2,10
sted. Dette er et kjent fenomen
1,90
ved nedskyting. Når avskytingen
1,70
er høyere enn produksjonen og
bestandsstørrelsen går ned, vil
1,50
man, om ikke kvotene
1,30
umiddelbart settes ned, forsterke
nedskytingen ved å fylle kvotene
1,10
med kapitale dyr, men ikke med
kalv. Stammen forringes dermed
Sett ku pr okse
ytterligere og det enkleste å skille
ut, og mest ettertraktet å skyte,
Sett ku per okse med kommunale mål.
er nettopp hanndyr.

Nedre mål

I tillegg har vi både i perioden 2007-2009 og 2010-2012 hatt som mål å legge mye av avskytningen på
ungdyr, med det resultat at en klar overvekt av unge hanndyr har blitt skutt, enten som 1,5 åringer
eller som eldre okser nedklasset på pigg. De siste 3 årene har vi i større grad klart å dreie mer av
avskytingen over på kalv igjen, og det er mulig vi ser resultatet av dette i en økt andel hanndyr i
stammen.
Viktigheten av store hanndyr i
stammen er udiskuterbar og
dette har tidligere blitt utgreid i
flere forum. Det er imidlertid
fristende å påpeke at ved tillate
et ku-okse forhold på 2,5, eller
helt opp mot 3 kuer per okse, vil
vi med samme antall
produksjonsdyr, øke antall årlige
fødte kalver. Noe som til en viss
grad kunne demme litt opp for
virkningen av predasjon.
Konsekvensen i negativ retning
vil imidlertid bli langt færre
okser, færre stor-okser, og en
mindre forutsigbar elgstamme
hvor det i gode år kan bli en
svært høy produksjon, mens det
motsatte i dårlige år. Slaktevekt
på kalv kan også forventes å bli
redusert og antall kalver født pr
ku kan også bli redusert.

Sett ku per okse i perioden 2013-2015.
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Slaktevekt
Slaktevekt, eller kondisjon har
vært blandet de senere årene.

Slaktevekt kalv

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Etter teorien skulle slaktevekt av
ungdyr følge kalvevektene med et
års forsinkelse. Dette passer noen
år, men ikke alle. 2015 f.eks. var et
år med helt greie ungdyrvekter.
Forskning har vist at mattilgang på
vår-sommer har mye å si for
ungdyrvektene, og det er igjen
kjent at en kjølig vår ofte gir tunge
dyr om høsten.

2000

1999

80
Ser vi på kalv har slaktevekten for
hele forrige planperiode vært
75
under det målsatte nivået på 70
kg. Verst var det i 2013 med
70
fattigslige 64 kg på kalv i
65
gjennomsnitt for hele valdet, 6 kg
under mål. Alt i alt ser vi imidlertid
60
ingen dramatisk nedgang over tid,
og siden registrering av
55
slaktevekter startet i 1999 har de
årlige variasjonene dreid rundt et
gjennomsnitt på 70 kg.
Slaktevekt Kalv med kommunal målsetning.

Slaktevekt ungdyr
150
145
140
135
130
125
120

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Slaktevekt ungdyr med kommunal målsetning.

Slaktevekt voksen
8

240

7

220

6

Kg

200

5

180

4

160

3

140

2

120

1

100

0

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Her er også antall tagger pr okse i
snitt lagt på, og det kan se ut som
om hanndyrvekten og antall
tagger følger hverandre fra år til
år.

1999

Slaktevekt på eldre dyr er i mindre
grad tilfeldig og i større grad etter
hvordan jegerseleksjonen utarter
seg. Mange lag har f.eks. som mål
å felle en stor okse i løpet av
planperioden. Slaktevekten på
okse blir da kunstig høy i forhold
til snittet i bestanden. Det samme
kan tenkes for ku. Man
etterstreber å felle en liten ku
uten kalv, dette kan igjen gi
slaktevekter under snittet.

Okse

Ku

Tagger eldre

Variasjoner mellom jaktfeltene ble
Slaktevekt eldre dyr med gjennomsnittlig antall tagger på okse.
godt belyst i forrige bestandsplan,
og ser vi på gjennomsnittsvekter for de ulike delene av valdet, ser vi en god kombinasjon av dyrka
8

mark og andel skog i høy bonitet i jaktfelt med høye vekter. Elgtetthet og beitegrad over tid kommer
også inn, og beiteundersøkelsen fra 2006 slår fast at beitet på Setskog var langt mindre nedbeita enn
det på Kjølen.

Gjennomsnittlig slaktevekt alle kategorier i perioden 2013-2015.
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Fallvilt
Bestandsstørrelsen har tidligere
Fallvilt Aurskog-Høland
fått mye av skylden for
trafikkpåkjørsler langs
90
6100
6000
hovedveiene.
80
5900
Bestandsstørrelsen har
70
5800
imidlertid blitt redusert ganske
60
5700
49
43
kraftig de siste årene, mens
50
5600
42
38
5500
antall påkjørsler ikke
40
32
23
26
25
5400
22
21
nødvendigvis har gått ned i
30
5300
samme grad. For å få et mer
20
5200
31
28
28
28
26
24
helhetlig bilde må vi i tillegg ta
22
22
22
21
10
5100
med årlig gjennomsnittlig
0
5000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
døgntrafikk (ÅDT). I tillegg skulle
vi sikkert tatt med klimatiske
Påkjørt_død
Annet_død
ÅDT Rv170
forhold som vintertemperatur
og snødybde, faktorer som vi veit Årlig fallvilt i Aurskog-Høland fordelt på årsak samt årlig døgn trafikk på Rv170.
påvirker antall påkjørsler. De
siste årene ser det imidlertid ut som svingninger i trafikken påvirker antall påkjørsler i en viss grad.
Vi har en årlig restkvote som
fordeles, blant annet med
bakgrunn i trafikkpåkjørsler og
beiteskader. I tillegg
etterstrebes en differensiert
avskyting med høyest avskyting i
de områdene med mest elg.
Bakgrunnen for
differensieringen baserer seg i
hovedsak på tidligere års
avskyting justert ned til et visst
antall dekar forskjell mellom det
jaktfeltet med høyest og lavest
arealgrunnlag bak kvoten. Som
vi ser felles det flest elg i syd og
vest. Det er i stor grad også her
vi har flest trafikkpåkjørsler og
flest henvendelser om
beiteskader.
Dekar per skutt elg i snitt for forrige planperiode samt påkjørsler i samme periode.
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Andre dødsårsaker kommer i
stor grad som følge av skader,
noe sykdom, men i større og
større grad grunnet rovdyr. De
siste tellingene og rapportene
fra bestandsovervåkingen samt
meldinger fra jegerne gir
grunnlag for følgende løst
tegnede kart (se kart til høyre).
Dette vil i stor grad si at de aller
fleste områdene av valdet er
berørt av ulv. Noen i større grad
enn andre.
Vi veit at sommerpredasjonene
har størst betydning. Den
foregår ofte over et begrenset
område, kalvene er små og gir
lite mat pr jakt sammenlignet
med en kalv tatt i februar eller
mars. Totalt forsvinner 100-150
elg pr revir pr år og med dagens Kart over ERRØ med produksjon av kalv samt antatte områder for ulverevir.
situasjon kan vi, med en «worst
case» tilnærming, si at minst 150 elg i året forsvinner til ulven. At antall revir i området øker, tilsier
også at revirstørrelsen blir mindre og «friområder» for elgen blir færre. Det blir altså viktigere enn
noen sinne å tillate enkeltområder å ha mye elg og produsere et overskudd som vi håper vil spre seg
ut til områder uten den samme overskuddsproduksjonen. Stikkord her er forvalting over store
områder og en forståelse for at enkelte områder får større belastning enn andre, og at dette endrer
seg fra år til annet.

11

Oppsummering av dagens situasjon og mål med videre forvalting
Mål-parameter

Korts. Mål
2018

Langs. Mål

Styringsverktøy

Måloppnåelse

Bestandsstørrelse Ca. 1100
(etter jakt)
dyr

Øke pga
rovdyr.

1300 dyr. Ca
400 kuer m.
kalv.

Senke avskyting
inntil videre.

Elgforv. rådet.
vurderer
fortløpende.

Jaktuttak pr. År

326 dyr i
2015
Redusert.

250-300 dyr

Avskyting.

Vurdere fra
Sett-elg data.

Beitetrykk
(kvistprod. Furu)

25 - 40 %
(2006)

< 30 %

Stabilisere på
300-350 dyr
årlig med
rovdyr.
< 30 %

Mål sannsynlig
nådd.

Beitetakst.

Ku pr. okse i settelg.

2,21
(2015) På
veg ned.
0,60
(2015).
Redusert.
68 kg.
Stabilt.

<2

1,5-2

Justere vha
avskytingsmodell.

Sett-elg

Øke

> 0,65

Sett-elg

Slaktevekter
ungdyr

133 kg.
Stabilt.

Øke over 135
kg

Differensiering

20414368 daa
bak hvert
dyr. Økt.
74 (20132015).
Stabilt.
96 (20132015).
Redusert.
120-150
dyr i året

Opprettholde.
Differensiert
grunnkvote.

Øke alder på ku
og okse.
Avskytingsmodell.
> 70 kg
Øke alder på ku
og okse.
Avskytingsmodell
> 135 kg
Øke alder på ku
og okse.
Avskytingsmodell
Opprettholde. Differensiere
grunnkvote,
tilleggsdyr.
Bør ikke
overstige 5 %
av antatt
bestandsstørrelse.

Differensiering av
kvote.

Fallviltstatistikk

Riktig bestandsstørrelse.

Fallviltstatistikk

Justere med
kvotetildeling.

Overvåke
rovdyrtetthet.

Kalv pr. ku i settelg.
Slaktevekter kalv

Fallvilt - Trafikk

Fallvilt Sykdom/alder
Fallvilt –
predasjon

Dagens
tilst.

Øke over 70 kg

Redusere

Opprettholde
på lavt nivå.

Øke stammen/ Øke stammen
produktiviteten til ca. 1300
for å minske
dyr etter jakt.
betydningen.

Registrering av
vekter
Registrering av
vekter
Skutt elg
statistikk

Vi har i flere år hatt et mål om en bestandsstørrelse etter jakt på ca. 1100 dyr. Med en vinterbestand
på 1100 dyr og med kalvingsratene på nivå med de siste årene, vil vi ha muligheten for et årlig uttak
på ca. 400 dyr. Vi har imidlertid registrert en økning i avgang til ulv og etter de siste
tilbakemeldingene fra både forskere og jegere, kan vi slå fast at vi antagelig vil ha en viss grad av
predasjon i hele valdet. Antatt predasjonstakt på ulv ligger i området 100-150 dyr i året, uavhengig
om det er en flokk eller par. Det som i størst grad bestemmer predasjonens betydning, vil være
revirets størrelse og vi mistenker at vi i deler av valdet har et revir med relativt lite utstrekking
(Aurskog-paret).
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Om vi imidlertid øker vinterbestanden til ca 1300 dyr, vil vi med en predasjonstakt på opp mot 150
dyr, kunne ta ut et sted mellom 300 og 350 dyr i året. For å sikre en jaktbar bestand i hele valdet i
årene fremover, vil det være hensiktsmessig å sikte avskytingen inn mot et slikt nivå. Avskytningen vil
derfor bli relativt lav de neste 3 årene, spesielt av eldre dyr, men målet vil være å bygge en stamme
med høyere produksjon og som vil være bedre rustet mot predasjon enn den vi har i dag.

Avskyting i planperioden 2016-2018
Avskytingen i flere av de
foregående planperiodene
Kg kjøtt pr skutte dyr
har hatt en målsetting om
155
maksimalt uttak av kjøtt,
blant annet gjennom å ta ut
150
mesteparten av kvoten som
145
1,5 års dyr. Vi ser imidlertid
at av økningen i kjøttuttaket i
140
stor grad skyldes en økning
av andel eldre dyr i
135
avskytingen og ikke
130
nødvendigvis økning i andel
1,5 åringer. Som eksempel
125
ser vi at gjennomsnittselgen i
2001-2003
2004-2006
2007-2009
2010-2012
2013-2015
2010-2012 veide hele 149 kg
Bestandsperioder med gjennomsnittlig slaktevekt pr dyr.
med en avskyting på 38 %
ungdyr og 45 % eldre dyr. I
2013-2015 har gjennomsnittselgen blitt redusert til 135 kg, avskytningen av ungdyr er bare redusert
med et prosent, til 37 % mens andel eldre har gått ned til 36 %. Andelen kalv har i samme periode økt
fra bare 17 % i 2010-2012 til 28 % i 13 til 15.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2001-2003

2004-2006
Skutt kalv

2007-2009
Skutt 1,5 åring

2010-2012

2013-2015

Skutt eldre

Bestandsplanperioder med andel skutt elg fordelt på alder.
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Differensiering
Avskytingen har heller ikke i foregående
periode fordelt seg likt mellom jaktfeltene.
Kvoten ble ikke fordelt likt og avskytingen har
vært enda skjevere. Vi ser ikke uventet en langt
lavere avskyting i «skogfeltene» øst,
sammenlignet med de mer sentrumsnære
områdene i øst og sentralt i valdet. Det også
her vi opplever de største utfordringene med
tanke på beiteskader og trafikkpåkjørsler.
Samtidig har jaktfelt som Snartjernåsen, Elgheia
og Hølvannet, små jaktlag med mange
grunneiere. En gitt kvote felles i stor grad,
sammenlignet med områdene øst med større
lag og færre grunneiere. Her har man bedre
muligheter til å stoppe, eller legge om
avskytingen om man opplever at elgstammen
ikke produserer det overskudd man i
utgangspunktet ønsket.
Kvoten for den kommende 3-års perioden fordeles i stor grad som for 3 år siden. Utgangspunktet er
avskytingen i det enkelte jaktfelt i foregående 3 års periode, justert slik at det nå er 750 dekar
mellom det jaktfeltet med færrest dekar per tildeling og det med flest dekar per tildeling. I tillegg er
det justert til ønsket kvotenivå.
Jaktfelt

Daa bak skutte
dyr 2013-2015

Kvote

Skutt
2013-2015

Tellende
areal 2016

Daa
pr tildeling

Tildeling

m. tillegg

2013-2015

m. tillegg

- 2018

2016-2018

2016-2018

Harethon
Kjølen
Mangenskogen
Setta
Setskog
Soprim/Skullerud
Hølvannet
Langstranda
Snartjernåsen
Dalsroa
Tunnsjøen
Elgheia
Setten&Mjermen
Linken
Tilleggsdyr

2322
2791
3916
3200
4368
2135
2030
1985
1878
1988
2085
2290
2559
2302

90
94
73
85
100
76
63
47
72
98
130
90
63
68
90

78
72
41
63
55
75
61
47
75
93
125
78
55
61

59.975
71.677
53.463
68.803
78.480
53.379
41.267
31.095
46.948
61.631
86.869
59.535
46.913
46.804

2599
2741
3079
2864
3216
2543
2511
2498
2466
2499
2528
2590
2671
2593

70
78
52
72
73
63
50
37
57
74
103
69
53
54
45

Gjennomsnitt
Sum

2560

2671
1239

979

806.839

950

14

daa per tildeling

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500

Skutt 2013-2015

Kvote 2016-2018

Kvote 2013-2015

Fremstilling av forrige planperiodes kvote og avskyting samt kommende periodes kvote.
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Avskytingsmodell og avskytingsregler

10 % Eldre okse
10 % Eldre ku
20 % Kvige 1,5 år
20 % Okse 1,5 år
40 % Kalv
Eldre okse – 2,5 år eller eldre med mer enn en tagg på den minst utviklede gevirsiden.
Eldre ku 2,5 år eller eldre.
1,5 års okse – 1,5 år etter tennene eller 2,5 år eller eldre med en tagg på den minst
utviklede gevirsiden.
1,5 års ku –
1,5 år etter tennene.
Kalv –
dyr født inneværende år uansett kjønn.
-

-

-

En økning av andelen skutt kalv og 1,5 års dyr tillates på bekostning av dyr 2,5 år eller
eldre.
Det skal antas at skutt eldre okse med et knekt eller delvis felt gevir har hatt samme
antall tagger på begge gevirsidene.
Okse 2,5 år og eldre som felles med felt gevir på begge sider, nedklasses ikke.
Dersom det skytes dyr med skader som ikke medfører kassering av hele dyret, klasses
det ikke ned. Felling av et slikt dyr kan imidlertid komme laget til gode ved senere
tildelinger. Kjøttsvinnet må i så fall være dokumentert av kommunal kontrollør.
Dyr som etter attest fra veterinær eller annen med kontrollmyndighet godkjent av
kommunen, ikke er folkemat skal ikke belaste kvoten. Disse skal heller ikke registreres
som skutt i sett-elg skjemaet, men skal nevnes i kommentarer på sett-elg fra jaktfeltet.
Kasseringsattest skal sendes kommunen snarest etter kassering.
Kalv under 40 kg kasseres ikke om det ikke er andre forhold som tilsier dette. Det ses
imidlertid som positivt at slike dyr tas ut, så disse skal ikke belaste kvoten til det
enkelte lag, men trekkes fra valdets samlede kvote. Kalv under 40 kg skal derfor føres
og handteres som andre skutte dyr, men det skal rapporteres til valdet at det er skutt
kalv under 40 kg.
Kommunens kontrollører har kontrollmyndighet av type dyr som er skutt og
eventuelle nedklassinger.
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Fordeling av fellingskvoten
Etter differensiering og avskytingsmodell, fordeles den 3 årlige kvoten som følgende:
Jaktfelt

Tildeling 2016-2018
Kalv

1,5 år okse

1,5 års ku

Eldre okse

Eldre ku

Sum

Harethon
Kjølen
Mangenskogen
Setta
Setskog
Soprim & Skullerud
Hølvannet
Langstranda
Snartjernåsen
Dalsroa
Tunnsjøen
Elgheia
Setten & Mjermen
Linken
Tilleggsdyr

28
32
22
30
29
25
20
15
23
28
41
27
23
20
45

14
15
10
14
15
13
10
7
11
15
21
14
10
11

14
15
10
14
15
13
10
7
11
15
21
14
10
11

7
8
5
7
7
6
5
4
6
8
10
7
5
6

7
8
5
7
7
6
5
4
6
8
10
7
5
6

70
78
52
72
73
63
50
37
57
74
103
69
53
54

Sum

407

180

180

90

90

950

-

-

Det skal tilstrebes en jevn avskyting i perioden. For å nå dette målet skal hvert
jaktfelt sette opp en avskytingsplan for hvert år i planperioden. Små lag med færre
en 3 dyr på 3. års kvoten kan velge å skyte hele kvoten ett av årene eller fordele den
over 2 år. Lag med 3 dyr eller flere må fordele kvoten over 3 år. Man kan velge å
gjøre endringer på type dyr mellom de ulike årene så lenge andelen av faktisk skutte
dyr stemmer med avskytingsmodellen etter tre år.
Ingen jaktfelt eller jaktlag kan pålegges å felle hele eller deler av kvoten.
Valdet kan etter beslutning i elgforvaltingsrådet, velge å holde tilbake deler av
kvoten, enten for hele valdet eller for deler. Dette kan gjelde for hele eller deler av
jaktsesongen og for hele kvoten eller for ulike kategorier dyr. F.eks. kan kvote av
eldre ku for et eller flere jaktfelt holdes tilbake frem til kvote av kalv og ungdyr er fylt
eller frem til en viss dato.
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Tilleggsdyr

Bestandsplanen legger opp til totalt 45 tilleggsdyr for den kommende 3 år perioden. Planlagt
15 dyr i året.
-

-

Tilleggsdyr fordeles til jaktlag eller jaktfelt etter at jaktlagsleder har meldt ønske om
tilleggsdyr til jaktfeltleder i forkant av et fordelingsmøte i Elgforvaltningsrådet.
Fordelingsmøtet skal finne sted første mandag i november ved fortsatt jakttid ut
desember. Kan avvikes, men dette skal gjøres kjent før jakta.
Ved tildeling av tilleggsdyr til jaktlag/jaktfelt skal dette skje etter en vurdering av
trafikkpåkjørsler, andel av grunnkvoten som er skutt, innstilling fra jaktfeltleder, areal
og eventuell feilskyting for det aktuelle lag/jaktfelt.
Spesifikke dyr, som f.eks. problemdyr, fallvilt til fordeling eller andre dyr som rådet
enes om å prioritere uttak av, fordeles først.
Med unntak av spesifikke dyr, tildeles tilleggsdyr som kalv.
Et lag kan ikke tildeles mer enn 50 % av grunnkvota i 3 års perioden.
Det er frivillig å søke om tilleggsdyr for det enkelte lag.
Elgforvaltningsrådet kan velge ikke å dele ut tilleggsdyr.
Felles ikke tildelt tilleggsdyr, trekkes dette tilbake etter jakta og inngår i restkvoten for
neste år.
Påtreffes klart morløse kalver under jakta skal disse felles og trekkes av
tilleggsdyrkvota i samråd med jaktfeltleder.
Kalv under 40 kg trekkes automatisk av tilleggsdyrkvota, men må meldes til valdet.
Velger et jaktfelt å gi fra seg grunnkvote til felles fordeling, deles disse ut på lik linje
med andre tilleggsdyr.
Etter endt jakt og sammen med sett-elg rapportering, skal det rapporteres til
jaktfeltleder og valdet om tilleggsdyr ble skutt eller ikke.
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Organisering
Kommunen (offentlig part)
Kommunen skal godkjenne bestandsplan, avskytingsavtale og vald samt kontrollere skutte dyr.
Kommunen legger overordnede føring for elgforvaltningen gjennom «Fagplan for viltforvaltning».

Elgforvaltingsrådet
Elgforvaltningsrådet representerer jaktrettighetshaverne og består av lederne for de jaktfeltene som
valdet er inndelt i.
Av oppgaver har Elgforvaltingsrådet først og fremst å produsere og levere bestandsplan og
avskytingsplan hvert 3. år samt oppfølging av disse. Videre er Elgforvaltingsrådet kontaktorgan
mellom jaktfeltene og kommunen. Elgforvaltningsrådet rapporterer årlig sett- og skutt elg data til
kommunen samt oversikt over jaktlag og jaktledere. Elgforvaltingsrådet publiserer årlig oversikter
over sett- og skutt-elg.
Arbeidsutvalget i Elgforvaltningsrådet består av 5 personer, valgt blant jaktfeltlederne på årsmøtet.
Arbeidsutvalgets medlemmer velges for 1 år av gangen, og funksjonstiden for de enkelte
medlemmene bør ikke overstige 6 år (jfr. Vedtekter for Elgforvaltningsrådet). Arbeidsutvalget har
årlig møter hvor forberedende saker til f.eks. årsmøtet behandles. Arbeidsutvalget kan også
behandler mindre saker vedrørende bestandsplanen underveis i året.

Jaktfeltet
Valdet deles inn i ulike jaktfelt. Pr 2016 er det 14 jaktfelt i Aurskog-Høland elgvald. I jaktfeltet skal det
sitte representanter fra de ulike lagene.
Jaktfeltets oppgave er først og fremst å fordele kvoten mellom jaktlagene, samt etterse at
avskytingsmodell følges. Videre er jaktfeltet lagenes talerør opp i Elgforvaltingsrådet. Jaktfeltene
organiserer også fellingsavgiften til kommunen og driftsmidler til valdet, rapportering av sett- og
skutt elg, oversikt over jaktlag og jaktledere samt regler for blant annet feilskyting.
Jaktfeltet er forpliktet ovenfor Elgforvaltingsrådet i henhold til Elgforvaltningsrådets vedtekter og
vedtak.

Jaktlaget/jaktleder
Jaktlaget/jaktleder er den praktiske utfører av jakta.
Alle jaktlag må velge en jaktleder og rapportere navn, adresse, telefonnummer og e-post til denne
videre til jaktfeltet og elgforvaltningsrådet. Ved endringer av tellende areal, jaktleder eller
kontaktdata til denne, plikter laget umiddelbart å gjøre dette kjent for jaktfeltet som rapporterer
videre til Elgforvaltingsrådet.
Jaktlaget skal helst underveis i jakta, og senest 3 dager etter endt jakt rapportere sett- og skutt-elg
data videre til jaktfeltet. Jaktlaget plikter etter hvert felling å rapportere dette videre til kommunens
kontrollører samt legge til rette for kontroll av hoder.
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Jaktlaget plikter å følge lover og regler for utføring av jakt på elg, som f.eks. papirer på godkjent
ettersøkshund og sjekk av at alle jegere har betalt statlig jegeravgift. Videre plikter jaktlaget og følge
de føringer og regler Elgforvaltingsrådet setter.
Under all jaktutøvelse plikter laget å prioritere hensyn til allmennheten og dyreliv før selve
jaktutøvelsen.

Ulike regler for valdet
Feilskyting

Det jaktlag som feller feil dyr i forhold til tildelt kvote, skal umiddelbart melde dette til jaktfeltet.
Det henstilles om at en regler for feilskyting settes opp av jaktfeltet før jakten finner sted og at
følgende retningslinjer blir fulgt:
1. Er det et annet jaktlag innad i jaktfeltet som har igjen tilsvarende dyr på planperiodens
kvote, plikter dette å belaste sin kvote med det feilskutte dyret. Dette laget kan velge om
det vil motta dyret fysisk eller ved bytte av kvote senere år (anbefaler bytte av kvote). Er det
flere jaktlag innad i jaktfeltet som har igjen slikt dyr anbefales det å benytte en
bytteordning.
2. Dersom feilskytingen resulterer i at man i jaktfeltet overskrider jevn årlig avskyting innenfor
perioden, eller går utover jaktfeltets totale kvote på denne type dyr i
bestandsplansperioden, byttes dyret med det nærmest beliggende jaktfeltet som har igjen
tilsvarende dyr etter det samme prinsippet som nevnt under pkt. 1.
Om et dyr må overleveres fysisk, står jaktlaget som har forårsaket feilskytingen, ansvarlig for fullført
flåing og slakting. Skinn, hode m. eventuelt gevir, hjerte samt det som er nødvendig for
veterinærkontroll skal selvsagt følger dyret.

Dyr som ikke belaster kvoten
Dyr som etter attest fra veterinær eller annen med kontrollmyndighet godkjent av kommunen, ikke
er folkemat, belaster ikke kvoten og registreres heller ikke som skutt i sett-elg, men skal nevnes i
kommentarer på sett-elg fra jaktfeltet. Kasseringsattest skal sendes kommunen snarest etter
kassering.
Det refereres videre til § 28 i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst:
”Avliving av skadet storvilt i ordinær jakttid eller fellingsperiode
Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller
skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre
unødige lidelser.
Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt og bever har fellingstillatelse på tilsvarende kategori
dyr, skal vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote. Tar ikke jegeren
dyret på sin fellingskvote tilfaller hjortevilt og bever kommunen, mens annet storvilt tilfaller
Viltfondet. Dyret skal straks gjøres opp slik at kjøttet ikke tar skade. Transport av slikt kjøtt må ikke
foretas før melding er gitt etter tredje ledd. Er kjøttet ikke brukbart, skal det plasseres slik at det
20

skjemmer terrenget minst mulig. Melding om avlivingen skal så snart som råd gis til kommune og
valdansvarlig representant.”
Og videre til rundskrivet som er gitt ut i forbindelse med denne forskriften:
”Vilt som etter felling viser seg å være skadet, magert eller på annen måte oppfattes som
mindreverdig skal som hovedregel tas på kvoten på ordinært måte. Et unntak fra dette er dyr som
ved attest fra offentlig kjøttkontroll, dokumenteres å være uegnet til menneskeføde, og som blir
kassert i s n helhet. Slike dyr skal ikke belastes valdets kvote, men innrapporteres av kommunen som
irregulær avgang. Hele dyret, også gevir, tilfaller da kommunen. Det forutsettes at felling av nytt dyr
skjer innenfor den ordinære jakttid.”

Varsling og ettersøk av skadeskutt elg
Hvert jaktlag er ansvarlige for varsling og ettersøk av påskutt eller såret vilt i henhold til gjeldende
lover og forskrifter. Jaktlagene er ansvarlige for at de har skriftlig avtale med godkjent
ettersøksekvipasje, eller har papirer på egen ekvipasje. Merk at alle ekvipasjer skal stå i
ettersøksregisteret.
Utdrag av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst:
§ 27. Ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såret storvilt
”….Jegerne og jaktlaget som har skadeskutt storvilt, skal ikke oppta jakt eller påskyte nye dyr mens
ettersøk pågår. Innen valdets grenser (Kommentar: Aurskog-Høland elgvald) skal ettersøk om
nødvendig pågå ut dagen etter skadeskytingen. På annet vald opphører retten til ettersøk og felling
ved utgangen av den dag skadeskutt storvilt kom inn i valdet.”
…….
”Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette
jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold. Jeger og jaktlag
som har deltatt ved skadeskytingen av viltet, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i
det videre ettersøk.

Varsling av ettersøk
Under jakta skal det raskest mulig (samme dag) rapporteres til jaktfeltansvarlig/jaktleder i berørte
nabolag dersom det har skjedd skadeskyting med resultatløst ettersøk eller blitt gjort observasjoner
av såret vilt, samt til ansvarlige for skadefelling i kommunen.

Kontroll
Kommunen gjennomfører kontroll av felte dyr og eventuelle nedklassinger. Kommunens kontrollør,
veterinær og mattilsynet har myndighet til å kassere felt dyr. Laget skal da motta en rapport som
oversendes kommunen. Kontrollør skal også vurdere dyr med kjøttsvinn (se punkt under
Avskytingsmodell).
Av alle felte dyr skal kjønn, alder, slaktevekt og antall tagger på okse registreres av jaktlagene.
Elgforvaltningsrådet skal informere jaktlagene ved innsamling av organer eller annet, iverksatt av
myndighetene eller Rådet selv.
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Jakttid
Ordinær jakttid i Aurskog-Høland elgvald er pr 1.1.2016 fra og med 5. oktober til og med 31. oktober.
Valdet fikk imidlertid etter søknad av Aurskog-Høland kommune, i 2014 innvilget utvidet jakttid på
elg fra 1. november til 23. desember. Valdet hadde da siden 2007 hatt utvidet jakttid i totalt to uker i
november (8-21.11).
Dagens ordning med utvidet jakttid til og med 23. desember varer ut jaktsesongen 2016. Ny forskrift
om jakttider vil tre i kraft 1. april 2017. Valdet tar sikte på å jobbe for fortsatt lang jakttid også i 2017
og årene fremover.

Andel skutt i utvidet periode

Jegerdøgn i utvidet periode
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Godkjenning av bestandsplanen

Godkjenning av bestandsplanen av jaktrettshaverne
Bestandsplanen er godkjent av Aurskog-Høland Elgforvaltningsråd og danner grunnlag for å søke
kommunen om godkjenning av bestandsplanen og inngåelse av avskytingsavtale.

_________________
Dato

_____________________________________
For Aurskog-Høland Elgvald

Godkjenning av bestandsplanen av kommunen
Aurskog-Høland kommune har ved vedtak av ___________sak____________ godkjent forliggende
bestandsplan for elg for Aurskog-Høland elgvald i henhold til Hjorteviltforskriftens § 14.

_____________________________________
Aurskog-Høland kommune
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Vedlegg 1. Avskytingsavtale 2016-2018
I henhold til godkjent bestandsplan inngås følgende avtale mellom Aurskog-Høland kommune
v/viltnemda og Aurskog-Høland Elgforvaltningsråd:
1. Aurskog-Høland Elgforvaltningsråd tildeles 950 valgfrie dyr med hjemmel i Viltlovens forskrift
om forvaltninga av hjortevilt § 14. Tildelingen gjelder for planperioden 2016-2018.
2. Aurskog-Høland Elgforvaltingsråd har følgende plan for avskyting og tildeling av kvoten i
planperioden 2016-2018:
Bestandstetthet, beitepress og jakttrykket varierer innenfor planområdet. For å oppnå en ønsket
differensiering i avskytingen splittes kvoten i en grunnkvote og en restkvote. Grunnkvoten fordeles
på de enkelte jaktfelt etter avskyting i forrige planperiode og etter tellende areal, mens restkvoten
fordeles i løpet av jaktperioden av Elgforvaltningsrådet.
For planperioden samlet, fordeler grunnkvoten og restkvoten seg slik:
Tildeling 2016-2018
Sum grunnkvote
Tilleggsdyr

Kalv
363
45

1,5 år okse
180

1,5 års ku
180

Eldre okse
91

Eldre ku
91

Totalt
905

Totalt

408

180

180

91

91

950

Tabellen angir hvor mange dyr som maksimalt kan felles. En økning av antall skutt kalv og 1,5 års dyr
tillates på bekostning av eldre dyr.
3. Kommunen kan ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan trekke godkjenning av
avskytingsavtalen tilbake, eventuelt ikke godkjenne ny bestandsplan. Vesentlig avvik vil bl.a.
inntreffe når det felles mer enn 3 % over det som er tildelt.
4. Kommunens viltansvarlig kan gjennomføre kontroll av felte dyr.
5. Bestandsplanområdet forplikter seg til å levere inn fellingsoppgaver/sett-elg skjema til
kommunen og følge opp event. organ innsamling etter initativ fra Direktoratet for
Naturforvaltning, fylkeskommunen eller kommunen.
6. Det enkelte jaktfelt kan ikke pålegges å felle elg. Jaktfeltet kan derfor selv avgjøre om det skal
felles færre dyr enn hva tildelingen legger opp til.

_____________________________
Sted/Dato

_____________________________
For Elgforvaltningsrådet

_______________________________
For kommunen/Viltnemda
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Harethon

Vedlegg 2. Oversikt over jaktfelt og lag.
Jaktfeltleder:

Ole Edward Hagen

Areal:

Østsiden j.l.

Einar Berger

2 049

Ulviken / Aasnes j.l.

Nils Halvor Krog

10 770

Hareton j.l.

Edgar Harethon

5926

Sletner j.l.

Tor Gunnar Lysaker

6917

Ekeberg / Killingmo j.l.

Henning Sørlie

11 297

Borstad / Ullerud j.l.

Sverre Sletner

2 125

Loxhaug j.l.

Asle Bjelland

9 840

Dingsrudåsen j.l.

Tore Hedum

8 265

Grøtli j.l.

Ole Edward Hagen

2786

Kjølen

Sum for Jaktfeltet

59 975

Jaktfeltleder:

Kåre Skedsmo

Areal:

Toverud j.l.

Lars Toverud

6 670

V. Nordby j.l.

Lars Henrik Sundby

N. Berger Seterskog j.l.

Lars Henrik Sundby

25 967

Lundberg j.l.

Georg Stang

9 700

Ovlien j.l.

Kjell Tore Skedsmo

Husmo j.l.

Tor Melby

24 653

Brauter j.l.

Arno Berg

4687

Setta

Mangenskogen

Sum for Jaktfeltet

71 677

Jaktfeltleder:

Aksel Odd Haneborg

Areal:

Søndre Mangen j.l.

Aksel Odd Haneborg

22110

H. Haneborgs barn j.l.

Knut Haneborg

25 605

Vislie sameie j.l.

Jon Vislie

5 748

Sum for Jaktfeltet:

53 463

Jaktfeltleder:

Rolf Th. Holm

Areal:

Eidsverket j.l.

Kristian Holth

20 584

Tanum/Holm (Setskog j.l.)

Øyvind Eriksen

36 097

Ringsbu j.l.

Thor Ringsbu

Østre Bunæs j.l.

Anne Cathrine Bunæs

3 695

Aurset j.l.

Øyvind Herland

4 366

Kjelle V.G.S.

Stig Helge Basnes

4 061

Setskog

Sum for Jaktfeltet:

68 803

Jaktfeltleder:

Mads Wiel

Areal:

Gløtta / Tangen j.l.

Sigmund Heggedal

29 905

Mads Wiels j.l.

Mads Wiel

40 394

Tukkensetra j.l.

Mads Wiel

8 181

Gaasvig 2

Jørgen Delingsby

Gløtta / Tangen 2

Sten Johannesen

Sum for Jaktfeltet:

78 480
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Soprim/ Skullerud
Hølvannet

Jaktfeltleder:

Jørn Skullerud

Areal:

Søndre Skullerud j.l.

Jørn Skullerud

14 813

Søndre Soprim j.l.

Kjetil Simonsen

17 644

Tresjøen j.l.

Bjarne Dalen

13 444

Nordre Skullerud j.l.

Øistein Lundberg

7 478

Sum for Jaktfeltet:

53 379

Jaktfeltleder:

Jon Kristian Kolstad

Areal:

Bøen j.l.

Anne Øiseth

5 321

Skarabøl j.l.

Per Andre Bjerkenes

5 256

Kinnarslund j.l.

Jørn Østreng

3 503

Bergsjø j.l.

Ole Jørgen Kolstad

7 321

Østreng j.l.

Jon Kristian Kolstad

14 366

Tøyen j.l.

Kai Næss

5 500

Langstranda

Sum for Jaktfeltet:

41 267

Jaktfeltleder:

Per Steinar Slang

Areal:

Trinnberg/Kragtorp j.l.

Henrik Langsrud

13 487

Stomperud j.l.

Johan Arthur Torp

7 464

Stenersby j.l.

Lars Østby

10 144

Snartjernåsen

Sum for Jaktfeltet:

31 095

Jaktfeltleder:

Leif Reier Tønneberg

Areal:

Auten og Naddum j.l.

Nils Henry Trovåg

4 470

Øsken j.l.

Odd Lintho

5 766

Halhorn j.l.

Robert Nilssen

2 085

Klava I og II j.l.

Helge Aamot

6 491

Ihlebæk j.l.

Kjetil Neset

7 410

Sandem j.l.

Arne Christian Dalen

12 382

Thor Heyerdahl j.l.

Sten Heyerdahl

2 227

Fosser j.l.

Roger Bjerkrheim

6 117

Dalsroa

Sum for Jaktfeltet:

46 948

Jaktfeltleder:

Jon Østreng

Areal:

Bjørnebråten j.l.

Svein Fossbråten

10347

Ensrud j.l.

Øyvind Stigen

7050

Mørk j.l.

Jan Sofus Haugen

13232

Klaput og Solberg j.l

Per Fjeld

8871

Vardåsen og Vestreng j.l.

Geir A. Lie

7924

Grepperud og Gangnæs j.l.

Marius Gangnes

10441

Hellesjø og Enger j.l.

Roy Hellesjø

3884

Sum for Jaktfeltet:

61 749
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Tunnsjøen

Jaktfeltleder:

Frode Solheim

Areal:

Prestegårdsskogen j.l.

Vegard Tønsberg

10274

Lomsnes og Tønsberg j.l.

Harald Christian Tønsberg

10938

H. R. Astrup j.l.

Fredrik Aalerud

22464

Mo j.l.

Bjørn Olav Lundberg

5 165

Larsbråtan j.l.

Roar Stokkebæk

2 940

Stangeskovene/Høland j.l.

Bjørn Lybæk

10 651

Stangeskovene Ensrud

Erling Stokkebæk

15 437

Stangeskovene Thunsberg/Midtskog

Bjarne Tønsberg

9 000

Elgheia

Sum for Jaktfeltet:

86 869

Jaktfeltleder:

Ragnar Heide

Areal:

Lier j.l.

Stein Lier

3699

Ruud og Halvorsrud j.l.

Bjørn Vidar Ruud

11601

Ruud og Skrepstad j.l.

Ragnar Heide

9238

Hornåseng j.l.

Anne Line Svendsen

10512

Botner j.l.

Hroar Braathen

5463

Logn j.l.

Didrik Holmsen

9706

Brangerud j.l.

Ove Merli

3037

Rakstad j.l.

Willy Fosskaug

2010

Sultan j.l.

Øyvind Nitteberg

4269

Setten og Mjermen

Sum for Jaktfeltet:

59 535

Jaktfeltleder:

Fredrik Gedde

Areal:

Snarholt/Holmbro j.l.

Magne Holmbro

10065

Holmedahl j.l.

Sigurd Martin Holmedahl

2411

Mjermenområdet j.l.

Bjørn O. Kyhen

16183

Tromåsen j.l.

Christian Holmedahl

3093

Bolstad j.l.

Fredrik Gedde

15159

Linken

Sum for Jaktfeltet:

46 911

Jaktfeltleder:

Knut E. A. Lundin

Areal:

J. Matheson j.l.

Knut E. A. Lundin

18584

Haneborg j.l.

David Foss-Haneborg

13857

S. Hanneborgs j.l.

Kasper Hanneborg

14363

Sum for Jaktfeltet:
Aurskog-Høland elgvald:

46 804
Areal:
806 839
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Vedlegg 3. Kart over valdet.
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