
 

 
 

 

Årsmøte 2018 
 

 

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. 
 

 

 

Elgregionens medlemmer 

Kommunale viltmyndigheter 

Fylkeskommunen i Hedmark 

Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag 

 

 

Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion  

Tirsdag 24. april, Tynset Skytterhus, Tynset kommune.  

 

Oppmøte kl. 18.30 med enkel servering av kaffe. 

 

Møtet starter kl. 19.00 

 

www.fjellelg.no  

 

 

Vel møtt til årsmøte på Tynset! 

 

 

Erlend Vingelen     Kristian Lund-Vang 

Leder      sekr. N-Ø Utmarkstjenester 

http://www.fjellelg.no/


 

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION   

 

 

    SAKSLISTE ÅRSMØTET 2018.   
 

 

35 stk møtte i Tynset skytterhus 

 

A Åpning (godkjenning innkalling og saksliste). 

Godkjent 

 

B Valg av referent. 

 

Kristian Lund-Vang 

 

C Valg av møteleder. 

 

Stein Oddvar Østgård, Tynset 

D Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen. 

 

Stein Grue, Kvikne og Geir Wagnild, Røros 

E Opprop.   

Ålen     40 tildelinger    2 stemmeberettigede  

Røros øst  136 tildelinger    7 stemmeberettigede 

Os vest    40 tildelinger    2 stemmeberettigede 

Os øst      65 tildelinger      4 stemmeberettigede 

Tolga   180 tildelinger    9 stemmeberettigede 

Tynset   230 tildelinger  11 stemmeberettigede 

ØRU   140 tildelinger    7 stemmeberettigede  

Engerdal    70 tildelinger    4 stemmeberettigede 

 

Alle utdelt unntatt Engerdal ble delt ut. Ingen fra Engerdal møtte.  

 

1 Årsmelding. 

2  

Feil i årsmelding om årsmøte 2017, det ble avholdt i Elvheim i Rendalen 26. April. 

 

Godkjent enstemmig 

 

3 Regnskap. 

 

Godkjent enstemmig 

 

4 Innkomne saker. 

 

Ingen innkommende saker 

 

 

 



5  Saker fra styret 

 

Bestandsplan Øst - Godkjent enstemmig 

Bestandsplan Vest - Godkjent enstemmig 

 

6 Fastsettelse av medlemsavgift, samt beite/tiltaksavgift for vestre og østre 

arbeidsområde. 

Avgiftene vedtatt årsmøtet 2017, foreslås opprettholdt i 2018  

Godkjent enstemmig 

 

6.    Arbeidsplan (Se tiltak i bestandsplanen) 

 

Godkjent enstemmig, se for øvrig utfyllende kommentarer i sak 6 

 

  7.    Budsjett for 2018. 

 

Godkjent enstemmig 

 

   8.         Valg i henhold til vedtektene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 1.  Årsberetning 

 

Nord-Østerdal Røros elgregion Årsmelding for 2017 

 
Styret har etter årsmøtet i 2017 hatt følgene sammensetning: 

 

Leder: 

Erlend Vingelen Tolga 

 

Styremedlemmer: 

Per Morten Bangen, Tynset 

Bjørnar Johnsen, 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.  

Det er i løpet av siste året utarbeidet forslag til ny bestandsplan.  

Det er gjennomført 1 felles bestandsplans møte for både østre og vestre del, der bestandsstatus 

og gjennomgang av forslag til målsettinger i ny plan ble gjennomgått.  

Det ble med bakgrunn informasjon gitt i møtet og tilbakemelding fra medlemmer utarbeidet 

forslag til nye bestandsplaner som ble sendt ut på høring. Nye planer er utarbeidet og vedlagt 

årsmeldingen. Den nye planen er i stor grad en videreføring av den forrige planen med noen 

justeringer. 

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

I tillegg har leder og sekretær hatt 3 arbeidsmøter. 

Sekretær har gjennom året sendt søknader angående foring til det offentlige, 

viltfondssøknader, løpende oppgaver med henvendelser, regninger, e-post, den ukentlige 

kontakten med regnskap og generelt arbeid med å holde oversikt over organisasjonen. NØRE 

fikk invitasjon om å være med i forum foring/trafikk i regi av Hedmark Fylkeskommune, 

sekretær representerte NØRE. Her ble det tatt opp effekter og hvor samfunnsmessig viktig 

foringene er, i forhold til vei og jernbane. Vi fikk lagt frem status i Nord-Østerdalen, som ga 

et klarere bilde i vår region for offentlige instanser. Og som antageligvis vil gjøre det lettere 

for oss og få gjennomslag for våre søknader. Det gis nå bare tilskudd fra Statens Vegvesen i 

forbindelse med riksveinettet i Norge. Det vil for NØRE bety at vi kun kan få midler i 

forbindelse med foring og riksvei 3.  

 

Det er gjennom året vært kontakt med Dalsbygda Jaktlag og avholdt et møte der leder og 

styrerepresentant for Os deltok. Vi har hatt en god dialog med Dalsbygda i de siste årene og 

jobbet for at de skal bli medlem i NØRE. Dalsbygda jaktlag hadde medlemskap oppe som 

egen sak på årets årsmøte, og de har nå et årsmøtevedtak om at de ønsker medlemskap i 

NØRE. Det er positivt for regionen med økt oppslutning og vi ser fram til videre samarbeid 

inn i den nye bestandsplanperioden.  

 

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.  

I vinter har det som foregående år, kommet mye snø som medfører at elgen trekker ned i 



dalførene med påfølgende kryssing av veier og jernbane. I år fikk vi tillatelse fra mattilsynet 

noe tidligere enn foregående år og fikk lagt ut fòret tidlig nok, og dette har medført en 

betydelig reduksjon i antall påkjørsler på hedmarkssiden av regionen. Vi fikk tillatelse til 

dette i Os, Tolga og Tynset. I Engerdal fikk vi midtvinters lov til å fore i henhold til litt trafikk 

og for å hindre elgen i å trekke ned mot bebyggelsen. Røros og Holtålen fikk vi ikke lov på 

grunn av avslaget som var gitt til elgforingsprosjektet i Gauldalen. Det har i Holtålen medført 

en betydelig økning i antall påkjørsler denne vinteren.  

 

Utvikling i elgstammen: 

Østre område: 

Ut fra vurderinger gjort i de forrige bestandsplaner tolkes det slik at Østre del av regionen 

vurderes å være innenfor eller nære målsettingen. I østre området, inklusive de som ikke er 

medlem, har uttaket i høst vært høyere enn i tidligere år.  Uttaket i 2017 var 261 dyr, 237 dyr i 

2016 og 235 dyr i 2015. Det kan nå både sett ut fra sett elg data og fellingstall se ut som det er 

en noe økende bestand i enkelte områder. Det har tidligere år vært i deler av områdene en 

forholdsvis lav fellingsprosent slik at det skal være rom for et økt uttak innenfor den 

kvotestørrelsen som er i dag. Totalt for østre del kan det forventes et enda høyere uttak neste 

år. 

I deler av østre området har det vært en stor skjevhet i uttaket med hensyn på kjønn. Det tas ut 

en stor andel hanndyr. Fordelingen mellom ho og hanndyr må være i fokus i neste 

bestandsplanperiode selv om det i østre er en fordeling av ku/okse i bestanden som er innenfor 

målsettingen.  

 

Vestre område: 

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 

for femte året på rad. Det må vises til resultater på under 2,0 i flere år før det kan konkluderes 

om nivået på elgstammen er tilnærmet riktig.  

Vi har nå for andre året på rad hatt en vinter med mye snø og derfor vil overvåkningstakstene 

gi en bra indikasjon på hvor stor vinterbestanden er. 

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.  Det er i den nye bestandsplanen lagt opp til en økning av kvoter for vestre 

område i sin helhet. 

Uttaket i vestre inklusive de som ikke er medlem for 2017 var 626 dyr, 607 dyr i 2015, 584 

dyr i 2015 og 599 dyr i 2014. 

 

CWD 

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

(Nordfjella) og på 2 elger i Selbu påvist CWD. Det er i løpet va det siste året påvist flere 

tilfeller på rein i Nordfjella, men ikke på elg.  

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 gjennom en egen 

soneforskrift foreslått ytterligere tiltak for å begrense en eventuell spredning. I og med at det 

ikke er påvist noen flere tilfeller i selbusona er det nå noe usikkerhet over om soneforskriften 

vil bli opphevet eller fortsatt gjelde i samme form. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: beiter: 

 

  ÅR FURU BJØRK 

OS 2012 1,8 2,1 

  2013 1,8 1,4 

  2014 1,4 1,5 

  2015 1,4 1,4 

  2016 1,3 1,4 

  2017 1,4 1,4 

Tolga 2012 1,9 1,6 

  2013 1,7 2 

  2014 1,8 1,7 

  2015 1,5 1,6 

  2016 1,4 1,6 

  2017 1,5 1,5 

Tynset 2012 2,2 1,9 



  2013 2,1 2 

  2014 1,8 1,7 

  2015 1,6 1,6 

  2016 1,3 1,6 

  2017 1,5 1,6 

Øru 2012 2,3 1,5 

  2013 1,8 1,9 

  2014 1,4 1,5 

  2015 1,6 1,7 

  2016 1,4 1,5 

  2017 1,5 1,5 

 

Tabell: Viser gjennomsnittlig beitegrad av siste års beiting i hele Nøre i årene 2012-2017 

 

 

 
 

Diagram: Viser gjennomsnittlig beitegrad av siste års beiting i hele Nøre i årene 2012-17 

(Målsettingen er på en beitegrad på under 2,0) 

  

 

 

Gjennomsnittlig beitegrad jf. overvåkningstakstene er nå under målsettingen på 2,0. Det er 

enkelte flater som fortsatt er over. Vi har nå hatt en vinter med betydelige snømengder, og det 

blir spennende å se i 2018. Vi har nå fått etablert et greit nettverk med flater, flatene byttes 

ettersom dem vokser ut av beitehøyde. Vi vurderer nå fra i 2018 å ta inn antall møkkruker i 

taksten, dette kan være et fint parameter i beregningen om størrelsen på elgstammen.   

Beitesituasjonen er betydelig bedret i forhold til på 90-tallet 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. Men vi har utfordringer om vi fortsatt ikke kan holde elgen på 
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foringsplasser i forhold til samfunnsmessige forhold som vei og jernbane. Vi har et betydelig 

vinterbeite i dalbunnen i Glommadalføret som det er naturlig for elgen å benytte seg av.  

 

 

 

 

 

Jakta 2017 

Oppsummering av jakta 2003- 2017 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 1056 844 80 15,5       

2017 1056 887 84 16,6       

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 740 607 82 17,4 

2017 316 261 82,6 12,6  2017 740 626 84,6 18 

 

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 

 

 

    

    

 

Medlemsoppslutning i regionen: Vi har i løpet av 2017 hatt en uendret oppslutning om 

regionen.  

For 2018 vil Dalsbygda jaktlag inngå som medlem i NØRE etter vedtak gjort på sitt årsmøte i 

år. Styret vil videre framover fortsette å jobbe for samarbeid og medlemskap med andre 

områder.  

 



Tolga 09.04.18 

 

Erlend Vingelen (Leder)                           

 

 Per M. Bangen                                    Henning Henningsgård                              Olav Kulbotten 

 

  Per Høistad                                         Bjørnar Johnsen                                         Eivind Haugseth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sak 2 



 

 



 

 

 

 

 

Underskrevet og revidert regnskap fremlegges årsmøtet 

 

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes 

Godkjent enstemmig 

 

Sak 3: 

Ingen innkommende saker 

 

Sak 4: 

Utarbeidelse av ny bestandsplan. Det er vedlagt bestandsplaner for østre og vestre området i 

regionen. Disse er utarbeidet med bakgrunn i den forrige planen og justert etter bestandsplans 

møte på nyåret og etter tilbakemeldinger. 



 Ny bestandsplan for perioden 2018-2021 for østre området foreslås vedtatt som den 

foreligger. 

 Ny bestandsplan for perioden 2018-2021 for vestre området foreslås vedtatt som den 

foreligger. 

(Se vedlegg) 

Bestandsplan Øst - Godkjent enstemmig 

Bestandsplan Vest - Godkjent enstemmig 

sak 5: Fastsettelse av medlemsavgift og beite og tiltaksavgift. 

Avgiftene for året 2018 foreslås å beholdes som vedtatt på årsmøtet 2017. 

Medlemsavgiften: 

Kr 150,- Eks MVA pr felte elg for både øst og vest. 

Beite og tiltaksavgift. 

Kr 450,- Eks MVA pr felte elg for øst 

Kr 500,- Eks MVA pr felte elg for vest.  

Godkjent enstemmig 

 

Sak 6 Arbeidsplan:  

 

 Oppfølging ny bestandsplan 

 Kurs/oppdatering av styret.(Møte organisering og samarbeid med andre elgregioner) 

 Overvåkningstakst i Os, Tolga, Tynset og Rendalen (med registrering av 

«møkkruker») 

 Styret fortsetter å jobbe for en samlet elgregion 

 Tilrettelegge og jobbe for tiltak som begrenser påkjørsler.  

 

Diskusjon rundt en økt oppslutning i regionen, Arnstein Stensaas inviterer styre i Nøre til rode 

møtene i Røros Øst for en samlende elgregion. (Røros vest er også invitert på møtene) 

Kommentar fra Geir Wagnild om at utestående medlemmer bruker strategien til NØRE i sin 

forvaltning.  

Godkjent enstemmig 



 

Sak 7: Budsjett  

Budsjett NØRE 2018 
    

 

Inntekter 
vest Inntekter Øst 

Utgifter 
Vest 

Utgifter 
Øst 

Medlemsavgift Østre område 0 33 000 
 

  

Medlemsavgift Vestre område 73 000 0 
 

  

Beite tiltaksavgift Østre område 0 98 000 
 

  

Beite tiltaksavgift Vestre område 290 000 0 
 

  

Tilskudd foring Øst 
 

10 000 
 

  

Tilskudd foring Vest 55 000 
  

  

Tilskudd overvåkningstakst vest 10 000 0 
 

  

Renter Bankinnskudd 0 0 
  Sum salgs/driftsinntekt 428000 141 000 
  

    
  

Kjøp rundballer øst 
   

70 000 

Kjøp rundballer vest 
  

205 000 0 

Hogst og tilrettelegging av bar 
  

0 0 

Utgift Aldersanalyse 
  

0 0 

    
  

Lønnskostnader 
  

45 000 15 000 

    
  

Sekr/Kop/porto/div 
  

50 000 25 000 

Nettside/Layout/Logo 
  

0 0 

Beiteskadeerstatning grunneiere 
  

0 0 

Overvåkningstakst og erstatningstakst 
  

40 000 0 

Kontorhold/Regnskap 
  

45 000 20 000 

    
  

Avsetting beiteerstatning/Foring* 
  

0   

Bilgodtgjørelse 
  

7 000 3 000 

Gaver/annonser/reklame 
  

12 000 3 000 

Møteutgifter styret/felles 
  

15 000 5 000 

     Renter Bankinnskudd 2 000 1 000     

 
430000 142 000 419000 141 000 

 
        

Sum Vest og Øst 11000 1 000     

Sum Totalt 
   

12 000 

     

     * Fondsavsetting vest sees i sammenheng med resultat 
   



Godkjent enstemmig 

 

 

 
 
 
    

Sak 8:  

Valg 

Styret i 2017 har bestått av: 

Leder 1 år Erlend Vingelen (5 år – valgt inn i 2013, sittet 5 år som leder) på valg som leder – 

Tolga 

Gjenvalg 

Styremedlem Olav Kulbotn (3 år – valgt inn i 2015) Ikke på valg - Holtålen 

Styremedlem Henning Henningsgård (7 år – valgt inn i 2011) Ikke på valg - Røros 

Styremedlem Bjørnar Jonsen (2 år – valgt inn i 2016) På valg – Engerdal 

Gjenvalg 

Styremedlem Per Høistad (5 år – valgt inn i 2013) Ikke på valg - Os 

Styremedlem Per Morten Bangen (6 år – Valgt inn i 2012) På valg – Tynset 

Gjenvalg 

Styremedlem Eivind Haugseth (2 år – Valgt inn i 2016) På valg – Rendalen 

Gjenvalg 

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

Ny revisor: Per Nesmoen, Tynset 

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

Ny vararevisor: Jens Narjord, Os 

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

Vara til valgkomiteen, Mats Ove Skott 1 år 

Valgkomite 2018-19: Leder 1 år Geir Kirkhus Ålen, 2 år Roar Hokstad Tynset, 3 år Jon Petter 

jordet Tolga 

Ny vara til Valgkomiteen, Erland bekken  

 

 



 

 

Satser: 

 

Satsene vedtatt 2016 foreslås uforandret. 

 

Leder: 10 000,- 

Styret: 250 pr time, kjøring etter statens satser. 

Revisorer: 1000,- pr år. 

 

Godkjent enstemmig 

 

Tynset 24/4 

 

 

 

 

Kristian Lund-Vang (Sekretær)                     Stein Grue                                      Geir Wagnild 

 

 

 

 

 

 


