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Sak 1.  Årsberetning 

 

Nord-Østerdal Røros elgregion Årsmelding for 2016 

 
Styret har etter årsmøtet i 2016 hatt følgene sammensetning: 

 

Leder: 

Erlend Vingelen Tolga 

 

Styremedlemmer: 

Per Morten Bangen, Tynset 

Halvor Hansson, (Vara Bjørnar Johnsen har møtt) Engerdal 

Per Høistad, Os 

Henning Sjøvold, Brekken 

Olav Kullbotn, Ålen 

Eivind Haugseth, Øvre Rendal 

 

 

Elin Graven, Vekstra Nord Øst regnskap 

Nord Østerdal Utmarkstjenester v/ Kristian Lund-Vang øvrige sekretærtjenester 

 

Aktivitet: 

Det har i løpet av arbeidsåret vært 2 styremøter, og årsmøtet ble avholdt tirsdag 19. April, Os 

Samfunnshus, Os kommune.  

Overvåkningstakst er gjennomført i Os, Tolga, Tynset og Øvre Rendal. 

I tillegg har leder og sekretær hatt 3 arbeidsmøter og deltatt i 2 befaringer og 1 møte ad elg på 

vinterbeite i Tufsingdalen.  Antallet elg som har overvintret i Tufsingdalen har i løpet av de 

siste åra økt.  Vinteren 2016-17 har antallet økt spesielt mye. Dette kan også ha sammenheng 

med at det ikke ble drevet med forsinkelses foring på Røros, samt at det kom uvanlig mye snø 

før jul. Fòringsplassen i Tufsingdalen skal avsluttes og det er drøftet tiltak for å forberede 

dette uten at det skal være til for stor ulempe for naboer. Det er i dette området samlet så mye 

som 70-80 elger og ved opphør av fôringer er det 3 gårdsbruk som ligger i umiddelbar nærhet, 

som sannsynligvis får uvanlig stor pågang med elg. Det er i perioder ikke fòret for å prøve å 

begrense utgiftene og spre elgen, det er da blitt veldig stor pågang på de gårdsbruka. 

Rundballelager er gjerdet inn med armerings nett, men dette rives også ned av elgen. Den har 

også vært såpass pågående at den har angrepet folk.  Det er i samråd med Os Kommune 

vurdert det slik at fòringen gjennomføres ut denne vinteren og at det ikke skal fòres i dette 

området for neste vinter. Det må i den forbindelse forsøkes å sette inn tiltak for å spre elgen. 

Disse tiltakene må utarbeides før neste sesong og vil bli en prioritert oppgave for NØRE. 

 



 

Vår gjeldende bestandsplan gjelder for årene 2014-2017. Planen ble revidert i 2016 med kun 

små justeringer. Kvoter ble oppretthold i alle områder bortsett fra Tynset, der det ble foretatt 

en justering for at forventet felling skulle ligge på ca. 75 % av tildelt kvote. Vi har nå igjen 1 

år av denne planen så arbeidet med utarbeidelse av ny bestandsplan vil starte etter jakta 2017.  

 

I vinter har det, spesielt før jul, kommet uvanlig mye snø. Eksempelvis var det ikke målt så 

mye snø ved Aursunden før jul siden 1934. Dette medførte et betydelig elgtrekk , der det 

meste av elgen startet trekket samtidig. Dette medførte mye kryssing av veier og jernbane, 

med påfølgende påkjørsler. 

Det er på grunn av påvist «skrantesyke» på rein og elg et generelt fòringsforbud i vårt område. 

NØRE har søkt mattilsynet, og fått tillatelse til å fòre for å holde elg borte fra vei og jernbane. 

På grunn av dette ble det ikke satt i gang tiltak før etter trekket var godt i gang.  

 

Det har i samråd med kommuner drevet med fòring med rundballer som tiltak for å holde elg 

borte fra vei og jernbane, og med godt resultat i flere områder. Foringsplassene er i vestre 

område anlagt slik, at foringen foregår høyt i terrenget og ikke i vinterbeiteområdene.  

 

Utvikling i elgstammen: 

Cersim er nå utfaset og utviklingen i elgstammen vil framover bli tolket ut fra tall fra sett elg, 

aldersanalyser og beitetakster. Dette vil bli gjort i samarbeid med Hedmark fylkeskommune. 

Framstillingene for i år har dannet grunnlaget for bestandsplanen der alle parameterne er 

hensyntatt.  

Årlige kvoteberegninger framover vil vurderes ut fra om avskytingen bør heves/senkes eller 

opprettholdes, og ikke ut fra en beregnet produksjon som Cersim gjorde. 

 

Kort oppsummert tolkes det slik at Østre del av regionen har nådd eller er nære målsettingen 

som har vært satt i de 2 forrige bestandsplanperiodene.  I østre området, inklusive de som ikke 

er medlem, har uttaket i høst vært omtrent det samme som i de foregående år.  Uttaket i 2016 

var 237 dyr, 2015 var 235 dyr, i 2014 var 234 dyr og 240 i 2013. 

I østre området har det vært en bedring i uttaket med hensyn på kjønn med det er fortsatt et 

skjevt uttak mellom ho og hanndyr. Det er i østre en fordeling av ku/okse i bestanden som er 

innenfor målsettingen. Ut fra de tallene som foreligger virker det som det ikke er ytterligere 

nedgang i stammen i østre området. 



I vestre område er en i nærheten av bestandsmålet. Dette underbygges av at beitetakster i alle 

områder nå ligger under den vedtatte målsettingen på gjennomsnittlig beitegrad på max 2,0. 

Det må vises til resultater på under 2,0 i flere år før det kan konkluderes om nivået på 

elgstammen er tilnærmet riktig. Dette for å fange opp variasjoner i trekktidspunkt, og andelen 

elg som står igjen i sommerområdene. Trekktidspunkt vil variere ut fra vinterens lengde og 

snømengde.  Ut fra den vinteren som har vært med tidlig mye snø, så er det forventet at det i 

hvert fall i enkeltområder er en økt beitegrad enn det vi har hatt i de senere år. Dette vil vi i 

løpet av sommeren få avdekket med nye beitetakster. 

Oversikt over beitetakstene er vist i tabell 1. 

 

For vestre området ser det ut fra de tallene som foreligger, at det i en del områder er en økning 

i elgstammen. Dette gjelder i all hovedsak for områder vest for glåma. Det gjøres spesielt 

oppmerksom på at de områdene som har en økning og har godkjent bestandsplan, bør vurdere 

tiltak som kan gjøres innenfor bestandsplanen. Det er muligheter for å øke kvoten ved årets 

jakt med 10% av fjorårets kvote uten at det trengs noe vedtak fra kommunen eller endring av 

planen. 

Uttaket i vestre inklusive de som ikke er medlem for 2016 var 607 dyr, i 2015 584 dyr, i 2014 

599 dyr og 582 i 2013. 

 

For siste års tall er det noen store utslag i tallmaterialet som ikke kan bare forklares med 

stammeøkning eller endret kjønnsforhold. 

Utslagene er for de fleste områder såpass stor at det er utenfor det vi kan forvente er et 

normalt avvik mellom år. Dette gjelder spesielt ku/okse-forholdet, og sett elg pr/dagsverk.  

Denne endringen ser ut for å være nesten uavhengig av avskytingsprofil, samtidig som at det 

er andre områder rundt NØRE, som også har noe av de samme utslagene. Utslagene består 

seg i en stor økning i sett elg/dagsverk og en stor økning i andelen okse i løpet av ett år. 

Arbeidet med ny bestandsplan starter etter jakta i 2017, slik at vi vil få med tallgrunnlag for 

høstens jakt også. Det vil sannsynligvis gi oss noe svar på endringene i år. Det er også et 

annet moment som vi ikke har noen bakgrunn for å vurdere enda. Det er at det i de siste åra, 

og spesielt i år, har vært en omlegging av måten vi fører sett elg på. Det har vært en endring 

fra føring på papir til føring rett inn i viltrapporten, eller sett og skutt. Det har samtidig i 

mange områder satt krav om at dette skal føres inn daglig. Dette vil nok medføre at man i 

større grad unngår at en del skjemaer fylles ut etter endt jakt etter det man husker, og vil 

dermed få flere riktig ført sett elg, og dermed et mer presist tallgrunnlag. 



CWD 

Vi har i løpet av det siste året fått et nytt element å forholde oss til. Det er i en reinstamme      

(Nordfjella) og på 2 elger i Selbu påvist CWD, eller skrantesyke som det kalles. Dette er en 

prionsykdom som har dramatiske konsekvenser for hjorteviltstammen hvis det får spre seg. 

Det har også dramatiske følger for andre beitedyr slik som tamrein. 

Nå er det slik at det er forskjell på den typen som er påvist på elg i Selbu og reinen i 

Nordfjella. Det er noe usikkerhet på om den typen som er påvist på elg er smittsom, men 

foreløpig må vi forholde oss til at den kan være det. Dette medfører en del restriksjoner slik 

som generelt fòringsforbud og forbud mot utsetting av saltstein. For områdene rundt Selbu, 

inkl Røros og Holtålen er det foreslått ytterligere tiltak som er ute på høring nå i vår. 

Uansett om det er en annen type som er påvist i Selbu, så er skrantesyke noe vi må forholde 

oss til ifbm hjorteviltforvaltningen i framtiden. Det har gått ut sterke anbefalinger om å 

redusere hjorteviltstammene generelt, ikke bare lokalt, men også i større områder for å minske 

muligheten for spredning. Har denne sykdommen allerede spredt seg er det slutt på 

hjorteviltforvaltningen slik vi kjenner den i dag, da er det sannsynligvis en omfattende 

nedskyting av alle hjorteviltstammer som er eneste mulige tiltak. 

I vår neste bestandsplan er dette et element som må inn i vårt planverk. 

 

Nye jakttider: 

Miljødirektoratet har for årene 2017-2022 vedtatt nye jakttider. For elg har det medført en 

endring slik at den ordinære jaktiden på elg er for våre områder 25 september til 23. 

desember. Dette gjelder for øvrig også hele landet bortsett fra Kautokeino og Karasjok som 

har jaktstart 1. september, men har samme jaktslutt som resten av landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1: beiter: 

 

Nøre 
Totalt Furu Bjørk 

2011 1,7 1,4 
2012 2,1 1,8 
2013 1,9 1,8 
2014 1,6 1,6 
2015 1,5 1,5 
2016 1,4 1,5 

 

Tabell: Viser gjennomsnittlig beitegrad av siste års beiting i hele Nøre i årene 2011-16 

 

 
 

Diagram: Viser gjennomsnittlig beitegrad av siste års beiting i hele Nøre i årene 2011-16 

(Målsettingen på en beitegrad på under 2,0) 

  

    Furu Bjørk     Furu Bjørk 

Os 2011 1,6 1,6 
Tynset 
 

2010 1,4 1,3 

  2012 1,8 2,1   2011 2 1,5 

  2013 1,8 1,4   2012 2,2 1,9 

  2014 1,4 1,5   2013 2,1 2 

  2015 1,4 1,4   2014 1,8 1,7 

  2016 1,3 1,4   2015 1,6 1,6 

Tolga 2010 1,4 1,4   2016 1,3 1,6 

  2011 1,4 1,5 Øru 2011 1,6 1 

  2012 1,9 1,6   2012 2,3 1,5 

  2013 1,7 2   2013 1,8 1,9 

  2014 1,8 1,7   2014 1,4 1,5 

  2015 1,5 1,6   2015 1,6 1,7 

  2016 1,4 1,6   2016 1,4 1,5 
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Gjennomsnittlig beitegrad jf. overvåkningstakstene er nå under målsettingen på 2,0. Det er 

enkelte flater som fortsatt er over. Vi har nå hatt tre fine vintre, og det blir spennende å se i 

2017. Vi har nå fått etablert et greit nettverk med flater, flatene byttes ettersom dem vokser ut 

av beitehøyde.  

Beitesituasjonen er betydelig bedret i forhold til på 90 og først på 2000-tallet. Med bakgrunn i 

denne utviklingen kan det se ut som vi har en stamme som nærmer seg det naturlige 

beitegrunnlaget. Det har vært noen år med forholdsvis seint trekk til vinterbeiteområdene, 

men beitetrykket har over tid avtatt i alle områder så hovedårsaken til dette er også en reel 

bestandsnedgang. Men det skal bli meget spennende å se hvordan ekstremvinteren 2017 gjør 

utslag på beiteflatene våre.  

I østre del har vi ingen tall fra beitetakster da grunnlaget var for lite til å utføre dem, derfor 

har målsettingen basert seg på en kalkulert vinterstamme på ca700 dyr og da et forventet uttak 

på ca. 230 dyr.  

 

 

 

 

 

Jakta 2016 

Oppsummering av jakta 2003- 2016 vises for uttak og fellingsprosent i tabell under. 

 

Tabell 2: Skutt elg i hele NØRE 

Hele NØRE       
      År Tildelt Felt Fellings-% V ku 

      2003 1225 1025 83,7   
      2004 1258 1043 82,9   
      2005 1173 981 83,6   
      2006 1190 917 77,1 12,9 

      2007 1191 969 81,4 13,4 
      2008 1230 1040 84,6 17 
      2009 1279 965 75,4 15,3 
      2010 1280 962 75,2 19 
      2011 1218 862 70,8 20,6 
      2012 1186 823 69,4 18,5 
      2013 1175 823 70,0 20,9 
      2014 1077 840 78 14,6       

2015 1077 819 76 15,3       

2016 1047 844 80 15,5       

 

 

Tabell 3: Skutt 

elg i NØRE Øst 

          



og Vest. 

Nøre Øst       
 

NØRE Vest       

År Tildelt Felt Fellings-% V ku 
 

År Tildelt Felt Fellings-% V ku 

2003 403 318 78,9   
 

2003 822 707 86,0   

2004 374 313 83,7   
 

2004 884 730 82,6   

2005 375 323 86,1   
 

2005 798 658 82,5   

2006 423 337 79,7 13,7 
 

2006 767 580 75,6 17,4 

2007 423 338 79,9 13,2 
 

2007 768 631 82,2 13,3 

2008 423 316 74,7 13,3 
 

2008 807 724 89,7 12,8 

2009 427 316 74,0 12,3 
 

2009 852 649 76,2 16,5 

2010 419 321 76,6 16,8 
 

2010 861 641 74,4 15,5 

2011 409 273 66,7 14,7 
 

2011 809 589 72,8 21,7 

2012 403 249 61,8 15,1 
 

2012 807 574 71,1 19 

2013 368 240 65,2 19,1  2013 807 582 72,1 21,6 

2014 316 234 74,1 8,5  2014 761 599 78,7 17 

2015 316 235 74,4 12,3  2015 761 584 76,7 16,4 

2016 316 237 75 11  2016 731 607 83 17,4 

 

For skutt elg og framstilling av sett elg data for hele regionen vises i grafer under. For grafer 

for både regionen og for hver kommune er disse lagt ut på www.fjellelg.no, og kan lastes ned 

derfra. 

 

Hele NØRE 

  
 

 
 

 

 

NØRE Øst 

http://www.fjellelg.no/


 
 

 

NØRE Vest 

 

 

Aldersregistering: Det er ikke gjennomført aldersregistrering i år i regi av NØRE. Dette var et 

valg etter at resultatene i de foregående årene er gjennomgått. Grovt sett kan man si at 

både ku og okse har en høy gjennomsnittsalder sett i forhold til andre områder. Det vil si at 

vi har en stor andel av kuene i høyproduktiv alder og en bra andel av oksene innen alderen 

5-10 år. 

    

    



 

Medlemsoppslutning i regionen: Vi har i løpet av 2016 hatt en uendret oppslutning om 

regionen.  

Vi har løpende kontakt med Dalsbygda om muligheten for medlemsskap. På sitt årsmøtet i år 

tok de opp dette til vurdering.  Vi har fått tilbakemelding på en positiv holdning til å jobbe 

videre med NØRE ad medlemskap, og et mål om å ta dette opp som egen sak til avgjørelse 

på neste årsmøte. Styret vil videre framover fortsette å jobbe for samarbeid og medlemskap 

med både Dalsbygda og andre områder. 

 

Tolga 10.04.17 

 

Erlend Vingelen (Leder)                           

 

 Per M. Bangen                                    Henning Sjøvold                               Olav Kulbotten 

 

  Per Høistad                                         Bjørnar Johnsen (vara)                                  Eivind Haugseth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sak 2 

 

 

 



 

 

Underskrevet og revidert regnskap fremlegges årsmøtet 

 

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes 

Regnskap godkjent 

Sak 3: 

Ingen innkommende saker 

 

 

Ingen saker 

 

Sak 4: 

Se sak 5 

 



sak 5: Fastsettelse av medlemsavgift og beite og tiltaksavgift. 

Etter en gjennomgang av inntektene for NØRE igjennom flere år er avgiftene ikke justert i trå 

med økningen i utgifter. Dette medfører at regionen har delvis basert sin drift i på offentlige 

tilskudd etter hvert. Det er for vestområdet ikke justert hverken medlemsavgift eller beite og 

tiltaksavgift siden 2008. For Østre har det vært juster beite og tiltaksavgift med 50 kr i løpet 

av denne perioden. Men østre betaler fortsatt mindre i beite og tiltaksavgift enn vestre 

område. 

Beite og tiltaksavgift: 

Styret mener det er helt nødvendig at beite og tiltaksavgiften i Øst og vest er tilpasset 

forbruket i begge områder. Vi har gjennom mange år søkt Kommunene om midler fra 

viltfondet. En kan ikke basere tiltakene på usikre tilskudd som det gjøres i dag, dette må vi i 

større grad finansiere selv. Pr i dag er det et vesentlig overforbruk på blant annet foring i 

begge områder hvis vi ser bort fra tilskudd fra kommunene, den bør tilpasses beite og 

tiltaksavgiften. Vi har denne vinteren i samarbeid med flere kommuner forsøkt å finansiere 

fòringen for å hindre påkjørsler. I tillegg skal det finansieres blant annet møteaktivitet ifbm 

utarbeidelse av bestandsplaner, overvåkningstakster og skadetakster i vestområdet, samt 

skadeerstatning etter skadetakst,  

Styret foreslår derfor at beite og tiltaksavgiften økes med kr 50 på både Øst og Vest fra 

sesongen 2018. Styret ser det som helt nødvendig at aktiviteten står i forhold til inntektene og 

at NØRE ikke kan basere drifta på tilskudd fra de kommunale viltfondene. En eventuell 

søknad om midler må komme på spesielle tiltak og tiltak/oppgaver som evt gjøres på vegne 

av, eller i samarbeid med Kommunene. 

Medlemsavgiften: 

Medlemsavgiften har ikke vært regulert på mange år, og vi foreslår en økning på kr 50,-. 

Øvrige kostnader i NØRE er på et minimum, men vi finansierer ikke drifta i dag med dagens 

medlemsavgift, og med bakgrunn i at det ikke foreligger noen form for indeksregulering, kan 

også denne tilpasses aktiviteten i NØRE.  

Forslag til vedtak: 

Styret foreslår at dagens beite og tiltaksavgift økes fra og med 2018, og all foring tilpasses 

inntektene på knyttet til denne i Øst og Vestområdet.   

Kr 450,- + Mva pr felte elg i øst (400,- i dag) 

Kr 500,- + Mva pr felte elg i vest (450,- i dag) 

Medlemsavgiften økes fra kr. 100,- til 150,- pr felte elg i begge områder fra og med 2017.  

Styrets forslag enstemmig vedtatt 

Medlemsavgiften økes til 150,-  pr felte elg i begge områder fra og med 2017 

Beite og tiltaksavgiften økes fra og med 2018 til 450,- + mva i øst og 500,- + mva i vest pr 

felte elg. 



Sak 6: 

Arbeidsplan: 

 Utarbeide ny bestandsplan 

 Kurs/oppdatering av styret.  

 Overvåkningstakst i Os, Tolga, Tynset og Rendalen 

 Styret fortsetter å jobbe for en samlet elgregion 

 Lage en god plan for forsinkelsesforing og tiltak i Østre område.  

Enstemmig vedtatt 

Sak 7: Budsjett  

Budsjett NØRE 2017 
    

 

Inntekter 
vest Inntekter Øst 

Utgifter 
Vest Utgifter Øst 

Medlemsavgift Østre område 0 30 000 
 

  

Medlemsavgift Vestre område 76 500 0 
 

  

Beite tiltaksavgift Østre område 0 80 000 
 

  

Beite tiltaksavgift Vestre område 229 500 0 
 

  

Tilskudd foring Øst 
 

35 000 
 

  

Tilskudd foring Vest 75 000 
  

  

Tilskudd overvåkningstakst vest 20 100 0 
 

  

Renter Bankinnskudd 150 150 
  Sum salgs/driftsinntekt 401250 145 150 
  

    

  

Kjøp rundballer øst 
   

85 000 

Kjøp rundballer vest 
  

175 000 0 

Hogst og tilrettelegging av bar 
  

0 0 

Utgift Aldersanalyse 
  

0 0 

    

  

Lønnskostnader 
  

47 000 18 000 

    

  

Sekr/Kop/porto/div 
  

44 000 17 000 

Nettside/Layout/Logo 
  

0 0 

Beiteskadeerstatning grunneiere 
  

20 000 0 

Overvåkningstakst og erstatningstakst 
  

35 000 0 

Kontorhold/Regnskap 
  

31 000 12 000 

    

  

Avsetting beiteerstatning/Foring 
  

20 000   

Bilgodtgjørelse 
  

7 000 3 000 

Gaver/annonser/reklame 
  

8 000 3 000 

Møteutgifter styret/felles 
  

15 000 5 000 

     Renter Bankinnskudd 4 000 2 000     

 
405250 147 150 402000 143 000 

 
        

Sum Vest og Øst 3250 4 150     

Sum Totalt 
   

7 400 
 

    



 

Enstemmig vedtatt 

Sak 8:  

Valg 

Jens Kristian Lund gikk gjennom valget som leder i valgkomiteen 

 

Styret i 2016 har bestått av: 

Leder 1 år Erlend Vingelen (4 år – valgt inn i 2013, sittet 4 år som leder) på valg som leder og 

styrerepresentant – Tolga  

Gjenvalg som leder og styrerepresentant 

Styremedlem Olav kulbotn (2 år – valgt inn i 2015) på valg – Holtålen 

Gjenvalg 

Styremedlem Henning Sjøvold (6 år – valgt inn i 2011) på valg – Røros 

Gjenvalg 

Styremedlem Bjørnar Jonsen vara (1 år – valgt inn i 2016) ikke på valg – Engerdal 

Ikke på valg 

Styremedlem Per Høistad (4 år – valgt inn i 2013) på valg – Os 

Gjenvalg 

Styremedlem Per Morten Bangen (5 år – Valgt inn i 2012) ikke på valg – Tynset 

Ikke på valg 

Styremedlem Eivind Haugseth (1 år – Valgt inn i 2016) ikke på valg – Rendalen 

Ikke på valg 

 

Valgkomite 2017-18: Erland Bekken (1 år) Geir Kirkhus Ålen (2 år) Roar Hokstad (3 år) 

 

Vara til valgkomiteen, Mats Ove Skott 1 år 

 



 

Revisorer Henning Ingebrigtsen Rendalen og Ola Engen Tynset (valgt for 1. år 2017) 

Vararevisor: Hans Arve Sjøvold (valgt for 1. år 2017) 

 

Satser leder 10 000,- kjøring etter statens satser 

 

Styre 250,- pr time kjøring etter statens satser 

 

Revisorer godtgjøres med kr 1000,- pr år 

 

 

 

 

Kristian Lund-Vang/ sekretær 

Nord-Østerdal Utmarkstjenester  

 

 

 

Tor Petter Kjelsberg                                                                                          Ola Engen 

Røros                                                                                                                  Tynset 

 

 

 


