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Sak 1.  Årsberetning 

 

Nord-Østerdal Røros elgregion Årsmelding for 2018 

 
Styret har etter årsmøtet i 2018 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: 

Årsmøtet ble avholdt tirsdag 24. April, Tynset skytterhus, Tynset kommune.  Det har i løpet 

av arbeidsåret vært 2 styremøter, og flere arbeidsmøter mellom leder og sekretær. 

Det er også i løpet av siste året vært gjennomført møter i Os Øst og telefonisk kontakt med Os 

Øst og viltansvarlig i Hedmark Fylkeskommune ad godkjenning av bestandsplan for Os Øst. 

Dette med bakgrunn i at Os kommune ikke ville godkjenne planer for Os Øst. 

  

Os kommune endret selv momenter/forutsetninger i planen, slik de forelå. Dette ble påklaget 

av valdene og klage ble videresendt til Fylkesmannen for endelig behandling. Vedtaket til Os 

kommune, ble opphevet av fylkesmannen. NØRE har i løpet av siste år brukt betydelig tid på 

dette. Det skal i alle kommuner utarbeides kommunale hjorteviltplaner. Det har tidligere 

kommet forslag fra Os Kommune på en kommunal hjorteviltplan. Denne er ikke urabeidet i 

samarbeid med rettighetshavere og NØRE, og vil slik den er utarbeidet være delvis 

ødeleggende for en regional forvaltning.  

 

Det er i år ikke noen revidering av bestandsplaner, dette gjennomføres først for jakta 2020. 

 

 

 



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

I tillegg har leder og sekretær hatt flere 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.  

 

Dalsbygda storviltområde er fra og med i år medlem av NØRE. Det er positivt for regionen 

med økt oppslutning og vi ser fram til videre samarbeid. Det er en styrke for 

rettighetshaverene i kommunene at hele kommunen er medlem i NØRE og valdene vil da 

kunne framstå som mer samlet.  

 

Det er på grunn av påvist «skrantesyke» på rein og elg fortsatt 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. Vi har i den forbindelse søkt, og fått tilskudd fra statens vegvesen og Bane Nor for 

planmessig fòring for å holde elgen borte fra jernbanen og RV 3. 

Vi fikk tillatelse til dette i Os, Tolga og Tynset. I Engerdal fikk vi avklart med mattilsynet at 

vi fikk lov til å fòre, hvis omfanget av påkjørsler økte utover vinteren. For Røros og Holtålen 

fikk vi ikke tillatelse pga av at det ligger delvis innenfor og nære «Selbusona». 

 I vinter har elgen kommet ned i dalførene i noe mindre grad enn foregående år. På grunn av 

fòrmangel ble det kjørt ut mindre fòr enn ønsket. Dette medførte på en del utsatte strekninger, 

noe mer påkjørsel enn det sannsynligvis ville ha vært gjort med et planlagt omfang på 

fòringen. Det ble allikevel mindre påkjørsler i år enn i fjor, som i hovedsak skyldes mindre 

snø i store områder.  

 

Utvikling i elgstammen: 

Østre område: 

Vi skal ikke i år revidere kvoter og bestandsplan, men vi evaluerer utviklingen ut fra de data 

som er tilgjengelig hvert år. 

Ut fra vurderinger gjort ved inngangen til denne bestandsplanen 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 omtrent som foregående år.  Uttaket i 2018 var 259 

dyr, 261 dyr i 2017, 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 var for 2018 

forventet et høyere uttak enn i 2017.  



I deler av østre området har det vært en stor skjevhet i uttaket med hensyn på kjønn i de siste 

årene. Det tas ut en for stor andel hanndyr. Fordelingen mellom ho og hanndyr må være i 

fokus i denne bestandsplanperioden, selv om det i østre er en fordeling av ku/okse i bestanden 

som er innenfor målsettingen. Denne skjevheten har fortsatt i Røros, men rettet opp i Os Øst. 

Engerdal har hatt en jevnere fordeling. 

Ved skjevhet i uttak, bør dette justeres innenfor sammen bestandsplansperiode, og dette bør 

da medføre et betydelig høyere uttak av hunndyr neste år. 

 

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 6. året på rad. Det må vises til resultater på under 2,0 over tid før det kan konkluderes om 

nivået på elgstammen er tilnærmet riktig.  

Vi hadde i fjorårets vinter mye snø, og tidlig trekk. Det var derfor forventet en økning av 

skadeomfanget. Overvåkningstakstene viser noe økning, men godt innenfor målsettingen. 

Samlet for vestre del viste overvåkningstaksten en skadegrad på 1,8.  

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 inneværende bestandsplan lagt opp til en økning av kvoter for vestre 

område i sin helhet. 

Uttaket i vestre inklusive de som ikke er medlem for 2018 var 638 dyr, 626 dyr i 2017, 607 

dyr i 2015, 584 dyr i 2015 og 599 dyr i 2014. Det var forventet et noe høyere uttak, men det 

kan se ut som det er en stagnasjon i enkelte områder. 

 

CWD 

Vi har fortsatt restriksjoner som gjelder for våre områder inntil videre. For Selbusonen ligger 

det inne et forslag om at denne skal oppheves. Hvordan dette påvirker restriksjonene vet vi 

ikke enda. 

 

Sett elg 

Det er for 2018 innført en ny måte å føre sett elg skjema på. Det har vært varierende 

informasjon fra kommunene ad dette. Dette vil påvirke våre tallgrunnlag og måten vi kan 

vurdere bestanden på de neste årene. Kommer nærmere inn på dette i egen sak under pkt 4. 



Tabell 1: beiter: 

 
 

Tabell: Viser gjennomsnittlig beitegrad av siste års beiting i hele Nøre i årene 2014-2018 

 

 
 

Diagram: Viser gjennomsnittlig beitegrad av siste års beiting i hele Nøre i årene 2014-18 

(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 

ble forventet en økning i beitegraden. Som vi ser av tallene har denne økt noe.  

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-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. Vi har et betydelig vinterbeite i dalbunnen i Glommadalføret som 

det er naturlig for elgen å benytte seg av. Derfor krever dette fortsatt oppfølging i de årene 

som kommer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakta 2018 

Oppsummering av jakta 2003- 2018 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 82,4 16,6       

2018 1121 897 80 16,2       

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 82,3 18 

2018 316 259 82 12  2018 805 638 79,3 17,9 

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. 

http://www.fjellelg.no/
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NØRE Vest 

  

  

  

   

Medlemsoppslutning i regionen:  

Dalsbygda storviltområde er fra og med 2019 medlem i NØRE etter vedtak gjort på sitt 

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

andre områder.  

Tolga 08.04.19 

 

Erlend Vingelen (Leder)                           

 

 Per M. Bangen                                    Henning Henningsgård                              Olav Kulbotten 

 

  Per Høistad                                         Bjørnar Johnsen                                         Eivind Haugseth  

 

 

 



Sak 2-Regnskap 

Resultat 2018 

 

 

 

2017 2018 Øst Vest

Medlemsavgift Øst 32 700 31 200 31 200       

Medlemsavgift Vest 79 050 81 600 81 600       

Beite/tiltaksavgift Øst 87 200 83 200 83 200       

Beite/tiltaksavgift Vest 237 150 244 800 244 800     

Tilskudd foring øst 40 000 5 000 5 000         

Tilskudd foring vest 106 600 20 000 20 000       

Tilskudd overvåkningstakst vest 13 985 8 915 8 915         

Tilskudd aldersanalsyse øst 0

Tilskudd aldersanalyse vest 0 -                 

Annen driftsrelatert inntekt 67 331 331            

Sum Salgs- og driftsinntekt 596 752 475 046 119 400     355 646     

Kjøp rundballer Øst 106 793 13 500 13 500       

Kjøp rundballer Vest 138 810 112 250 112 250     

Tiltak (Hugging av furubar) Vest

Tiltak (Hugging av furubar) Øst 0 -                 

Sum Varekostnad 245 603 125 750 13 500       112 250     

Sum Lønnskostnader 38961 64253 17 990       46 263       

Transport 0

Kontorhold, regnskap, møter og kurs m.m. 48 905 32 378 8 062         24 316       

Aldersbestemmelse hjortevilt øst 0

Aldersbestemmelse hjortevilt vest 0

Leie sekretærtjenester/kopiering/porto 70 157 84 682 23 711       60 971       

Skade- og overvåkningstakst vest 35 363 37 114 37 114       

Sum Driftskostnader 154 425 154 174 31 773       122 401     

Bilgodtgjørelse/kostnadsgodtgjørelse 7942 9253 2 590         6 663         

Gaver/reklame/annonser/tilskudd/gebyr 8379 4258 1 192         3 066         

Styre/bedriftsforsamlingsmøter 10646 15521 4 346         11 175       

Tap  på fordringer

Annen driftskostnad 26967 29032 8 128         20 904       

Driftsresultat 130 796 101 837 48 009       53 828       

Renteinntekt bankinnskudd 2 199 3 835 1 074         2 761         

Rentekostnader 235 368 103            265            

Årsresultat 132 760 105 304 48 980       56 324       



Balanse 2018 

 

Underskrevet og revidert regnskap fremlegges årsmøtet 

 

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes, og overskudd settes av i fond for tiltak fordelt på 

både Øst og vest med henholdsvis kr 48.000,- på øst og kr 56.000,- på vest. 

 

 

Sak 3: Innkommende saker 

Ingen innkommende saker 

 

Sak 4: Saker fra styret 

4a) Oppfølging bestandsplaner 

Det forventes at rettighetshaverene følger opp sine egne avskytingsplaner. Dette er viktig for å 

kunne oppnå det vedtatte målsettinger om stammestørrelse og sammensetning av stammen 

over tid. 

For enkelte områder er det en stor overvekt av hanndyr i uttaket i det første året av nåværende 

plan. Det skal være en målsetning at det i løpet av en bestandsplanperiode, skal avskytingen 

være nærme vedtatt avskytingsprofil. Dette bør justeres påfølgende år. Forsettes det med stor 

overvekt hanndyr også neste år i de samme områdene, bør det i de 2 siste årene tildeles en stor 

overvekt av hunndyr i avskytingsplanen. 

 

 

BALANSE 2018

EIENDELER  EGENKAPITAL OG GJELD 

Omløpsmidler  Egenkapital 749 536

Kundefordringer/andre fordringer 42 038    Avsatt til skadetakst/foring vest 100 000

Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter 417 150   Gjeld 

Leverandørgjeld 53 394

Tolga-Os Sparebank   365 572  Skyldig mva 7 877

Tolga-Os Spareb. Avsetn. Til skadetakst/for101 815  Skyldig lønn,skatt, arb.g.avgift 468

Påløpte kostnader 15 300

926 575  926 575



Os Øst 

Os øst har for høsten 2018 sendt inn sine planer til Kommunen for godkjenning. Os kommune 

ønsker ikke å godkjenne NØRE sin plan og pålegger valda og lage egne. Disse ble ikke 

godkjent av kommunen, vedtak ble påklaget og klage videresendt Fylkesmannen. Det er 

påpekt noen avvik ifbm hjorteviltforskriften, men hovedkonklusjon fra Fylkesmannen er at 

kommunen ikke kan endre planen ( Fra Fylkesmannen: Os kommune har godkjent flere 

element i planen, men også gjort endringer. Fylkesmannen oppfatter hjorteviltforskrifta § 16 

slik at planer enten godkjennes eller avslås. Vi finner heller ikke støtte i veileder M-478 for at 

kommunen kan gå inn og gjøre endringer.) 

NØRE oppfatter dette slik at målsettinger og føringer i NØRE sin bestandsplan ikke 

aksepteres av Os Kommune, selv om alle rettighetshavere ønsker å følge vedtatt plan. Er det 

punkter som ikke er i tråd med hjorteviltforskriften skal dette selvsagt rettes, men Os 

kommune vil også endre prinsipper i planverket. Slik kan vi ikke ha det i framtiden, at 

valdene må kjempe mot sin egen kommune for å kunne godkjenne planer som er vedtatt på 

årsmøtet i NØRE. 

4b)  Avskyting av skrapdyr 

NØRE anbefaler at alle vald har ordning for uttak av skrapdyr. Dette gjelder i størst grad 

ungdyr og kalv, men også for voksne dyr som er tatt opp tidligere år. Dette for å unngå at 

jegere avstår fra å skyte små dyr i påvente av større. Tilbakemeldingen fra flere vald er at 

dette skjer hvert år. 

NØRE anbefaler derfor at det settes en vektgrense som er tilpasset området for 

nedklassifisering av ungdyr til kalv på eksempelvis 110-115 kg. 

For kalv kan dette gjøres slik at kalver under eksempelvis 45 kg ikke belastes lagets kvote , 

men går på valdets totale kvote. Det er sjelden at man kommer i den situasjonen at hele 

valdets totale kvote er fylt. Er denne fylt må det fra valdet settes begrensninger når den totale 

kvoten er fylt. 

4c) Føring av sett elg 

Fra og med høsten 2018 ble instruksen for registrering av sett elg og sett hjort endret. 

Endringen ble iverksatt av Miljødirektoratet etter anbefaling fra Norsk institutt for 

naturforskning. Etter ny instruks skal alle observasjoner av dyr rapporteres. Dette fører til at 

sett pr. jegerdag vil øke i en overgangsperiode, og at gamle og nye indeksverdier ikke vil være 

direkte sammenlignbare. Det er derfor viktig at alle raskest mulig fører sett elg skjema etter 

ny instruks, slik at overgangsperioden blir kortest mulig. 

Noe av hensikten med dette er at det er avdekket endringer i sett elg indeksen uten at dette 

bare kan relateres til endringer i bestanden. Dette gjelder slik som endringer i antall jegere på 

jaktlag, utskifting av jaktlag og endring i antall jaktfelt/struktur vald. Dette kan for enkelte 

områder påvirke sett elg indeksen betydelig. Dette ser vi også i våre områder, da det er 



kommuner som stabilt har ligget på 4800-5000 dagsverk pr år, nå ligger på ca 3500 dagsverk 

pr år.  

For mer bakgrunnsinformasjon se eget vedlegg til årsmeldingen. 

4d) Beitetaksering i Østre arbeidsområde 

For bestandsplaner må vi ha noen målbare parametre, som ikke går bare på indekser på sett og 

skutt elg. Vi er derfor avhengig å ha noe konkret som er målbart. Taksering av beiteskader er 

et av disse, og er i det vestre arbeidsområdet en av de viktigste målbare parametrene vi har. 

Engerdal Fjellstyre vil være behjelpelig med å finne flater i områder der det finnes takserbare 

flater. 

 

sak 5: Fastsettelse av medlemsavgift og beite og tiltaksavgift. 

Avgiftene for året 2020 foreslås å beholdes som vedtatt på årsmøtet 2018. 

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.  

 

Sak 6 Arbeidsplan:  

 

• Oppfølging og revidering av bestandsplan 

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

• Gjennomføre beitetaksering i både vestre og østre arbeidsområde. 

• Være bidragsyter til at ny instruks for utfylling av sett elg skjema blir formidlet til flest 

mulig. 

• Oppdatere hjemmesiden 

• Styret fortsetter å jobbe for en samlet elgregion 

• Tilrettelegge og jobbe for tiltak som begrenser påkjørsler.  

 

 

 



 

Sak 7: Budsjett  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Sak 8:  

Valg 

Styret i 2018 har bestått av: 

Leder 1 år Erlend Vingelen (6 år – valgt inn i 2013, sittet 6 år som leder) på valg som leder – 

på valg-Tolga 

Alle styremedlemmene velges for hver Kommune lokalt og skal ikke velges på Årsmøtet. 

Styremedlem Olav Kulbotn (4 år – valgt inn i 2015) På Valg - Holtålen 

Styremedlem Henning Henningsgård (8 år – valgt inn i 2011) På Valg - Røros 

Styremedlem Bjørnar Jonsen (3 år – valgt inn i 2016) Ikke på valg - Engerdal 

Styremedlem Per Høistad (6 år – valgt inn i 2013) På valg - Os 

Styremedlem Per Morten Bangen (7 år – Valgt inn i 2012) Ikke på valg - Tynset 

Styremedlem Eivind Haugseth (3 år – Valgt inn i 2016) Ikke på valg – Rendalen 

 

Revisorer og Valgkomite velges av årsmøtet. 

Revisorer: Ola Engen Tynset og Per Nesmoen Tynset ( Valgt for 1 år 2018) 

Vararevisor: Jens Narjord (valgt for 1. år 2018) 

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

Petter Jordet Tolga 

Vara til valgkomiteen, Erland Bekken 1 år 

 

 

 

 

 


