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 NORD-ØSTERDAL  -  RØROS  ELGREGION. 
 
 
 
Elgregionens medlemmer 
Kommunale viltmyndigheter 
Fylkesmannen i Hedmark 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
 
 
 
Det innkalles hermed til årsmøte i Nord-Østerdal  -  Røros elgregion  
lørdag 21. april i Dalsbygda, Os. 
 
Oppmøte kl. 10.30 med enkel servering av kaffe. 
 
Møtet starter kl. 11.00. 
 
Saksliste og øvrige årsmøtedokumenter følger vedlagt. 
 
Det vil bli servert middag i løpet av møtet. 
 
 
Vel møtt til årsmøte i Dalsbygda ! 
 
 
 
Jakob Trøan     Bjørnar Johnsen 
Leder      sekr. 
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NORD-ØSTERDAL  -  RØROS  ELGREGION   

 
 

    SAKSLISTE  ÅRSMØTET  2007.   
 
 
 
A Åpning  (godkjenning innkalling og saksliste, orientering om Dalsbygda). 
 
B Valg av referent. 
 
C Valg av møteleder. 
 
D Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen. 
 
E Opprop. 
 
 

1 Årsmelding. 
 
2 Regnskap. 
 
3 Innkomne saker. 

Vi har mottatt en sak fra rettighetshaverne i Ålen som behandles under sak 4 B. 
 

4 Saker fra styret. 
A. Vedtektsendringer, se vedlagte forslag. 
B. Tilskudd til markberedning. 
C. Oppretting og drift av hjemmeside: www.fjellelg.no, se saksutredning. 
D. Orientering om hjortestammen i regionen og felles bestandsplan for Tolga og Tynset 

kommuner ved Kristian Lund Vang. 
E. Prising av elgjakt i regionen. 
F. Elgbeiteproblematikk og fordeling mellom sommer- og vinterbeiteområder v/ Jon 

Kristian Høye, Glommen Skog BA.  
 

5       Fastsettelse av medlemsavgift samt beite/tiltaksavgift for vestre og østre arbeidsområde. 
Budsjett for 2007. 
 

      6.       Valg i henhold til vedtektene. 
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Sak 1  -  Årsberetning. 
 

NORD-ØSTERDAL  -  RØROS   ELGREGION 
 

             ÅRSMELDING   2006 
 
 

STYRET.  
 

Styret har etter årsmøtet i 2006 hatt følgende sammensetning:  
 

Leder   Jakob Trøan, Tolga  
Styremedlemmer Per Ingebrigtsvoll, Ålen  

Olav Engan, Os  
Terje Borgos, Røros 
Jens Kristian Lund, Tynset    
Magnar Nordsveen, Engerdal 
Geir Morten Granmo Øvre Rendal 
 

 
Bjørnar Johnsen har også i 2006 fungert som regionens sekretær.  

 
 

MØTER.  
 

Det har i løpet av året vært 5 formelle styremøter. Totalt er det i løpet av året 
behandlet 22 styresaker. Det har i tillegg vært en utstrakt telefonisk kontakt 
mellom styrets medlemmer og med styrets sekretær.   
Årsmøtet ble arrangert i samfunnshuset i Feragen den 29. april 2006.  

 
I løpet av året har elgregionen medvirket i følgende møter:  
Regionmøte på Tolga der CERSIM-beregningene etter jakten 2006 ble presentert 
for styret og kommunene i regionen. Møte med direktoratet for naturforvaltning 
og fylkesmannen i Sør Trøndelag angående tidligere jaktstart. 
  
JAKTA 2006.  

  
Årsmøtet i elgregionen vedtok en 4 - årig bestandsplan med faste årlige kvoter i 4 
år som skal revideres etter 2 år. Totalkvota for regionen er 1 246 dyr fordelt på 
766 i vestre arbeidsområde og 480 i østre arbeidsområde. 
Det var 100 % oppslutning om bestandsplanen i regionens kommuner med unntak 
av Røros Vest, hvor kommunal viltmyndighet endret avskytningsmodell fra 2 til 
1. 
 
Dette førte til følgende kommunevise fordeling av kvoten fordelt kommunevis og 
i de forskjellige arbeidsområder: 
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Område        Tellende areal         Antall         Areal bak       Skutt       Fellings-         Prosent Sett pr. 
                        tildelt          hver  tillat.  prosent         eldre ku dagsverk. 
Gamle Ålen kommune 1)       216.475 da. (03)           36  6.013 da.       30      83,3 % 13,3 0,22 
          225.000  ”   (04)    39  5.770   ”   33      84,6  ” 18,2 0,26 
                              (05)          37  6.081  ”  27      73,0  ”             11,1       0,19 
                 (06)          33  6. 559 ”  23      69,7                  0,0 0,25 
 
Røros Vest,         188.795  ”               82  2.302  ”  56      68,3 ” 23,2 0,49 
       63  2.296  ”  49      77,8  ”   6,1 0,42 
                                                                                        57  3.312  ”  42      73,7  ”   4,8 0,42   
                                                                                        58  3.255  ”  42      75,0  ” 14,3 0,45   
 
Røros øst, totalt        917.795  ”             279  3.290  ”             202      72,4 ” 17,3 0,59 
                  247  3.716  ”             199      80,6 ” 12,1 0,53 
                  232  3.956  ”             195      84,1 ”   9,2 0,58 
                  269  3.412  ”             213      79,2 ” 14,1 0,50 
 
Os Vest              320.000 ”              90  3.555  ”  84      93,3 ” 14,3 0,48 
                 120  2.667  ”   91      75,8 ” 16,5 0,27 
                 110  2.909  ”  87      79,1 ” 12,6 0,31  
                 110  2.909  ”  80      72,7 ” 15,0 0,21  
     
Os Øst         230.000 ”              62             3.710  ” 57      91,9 ” 14,0 0,46 
                   62  3.710  ”  57      91,9 ” 14,0 0,72 
                   73  3.150  ”  65      89,0 ” 16,9 0,52 
                   80  2.875  ”  62      77,5 ” 11,3 0,49 
     
Tolga  2)               568.450 ”            195   2.915  ”            179      91,8 ” 14,0 0,61 
                 230   2.472  ”            198      86,1 ” 18,2 0,55 
                 230   2.472  ”            181      78,7  13,3 0,44 
                 200   2.843              145      72.5  12,4 0,44 
 
Tynset  3)         972.200 ”            292   3.329  ”            267         91,4 ” 21,- 0,35 
                 305   3.188  ”            261      85,6 ” 21,1 0,36 
                 230   4.227  ”            197      85,7 ” 12,7 0,33 
                 230   4.227 ”             167      72.6 ” 15,0 0,31  
 
Engerdal 4)         573.000 ”              62   9.242  ” 59      95,2 ” 29,0 0,44 
                   65   8.953  ” 57      89,1 ” 19,0 0,46 
                   70   8.186  ” 63      90,0 ” 17,5 0,40 
                   75   7 640 ”               62      82,6  21,0 0,44       
 
Øvre Rendal vest (2004)       523.000 ”            127   4.118  ”              97      76,4 ” 13,8 0,34 
Øvre Rendal vest (2005)       523.000 ”            134   3.903  ”            125     93,3 ”  18,4        0,35 
Øvre Rendal vest (2006)       487.900 ”            138   3.535  ”            119     86,2 ”  16,0        0,33 
 
Øvre Rendal øst (2004)           237.000 ”              53   4.472  ”              48               90,6 ” 
Øvre Rendal øst (2005)       237.000 ”                    56   4.232  ” 48              85,7 ”                18,8       0,41 
Øvre Rendal øst (2006)       237.000 ”                    51   4.647  ” 48              94,1 ”                13,7       0,45 
 

Totalt for regionen      4.692.715 da         1.268   3.701 da       1.079      85,1 % 18,2 0,41 

       4.701.240  ”         1.311   3.582  ”        1.090      83,2 ” 16,3 0,40 

         4.701.240  ”         1.229   3.944  ”        1.030                83,8 ” 13,3 0,38 

         4.701.240  ”         1.246   3.752  ”           961                77,1 ” 12,8 0,39 

Fordeling mellom regionens to arbeidsområder  
Vestre område                2.971.920 da            865    3.436 da          761      88    % 17,9  0,37 
       2.743.445  ”            884    3.103  ”           729      82,5  ” 17,4  0,36 
                                            798    3.438  ”           659      82,6  ”             13,3        0,34 
                                            766    3.581  ”           576      75,2  ”             12,8        0,34 
Østre område              1.720.795 da            403    4.270 da          318      78,9 ” 18,9  0,54 

       1.957.795 da            427    4.596  ”           361      84,7 ” 13,7  0,55 

                                                                                     431    4.542  ”           371      86,1 ”              13,2        0,49 

                                                                                     480    4.079  ”           385      80,2 ”              13,3        0,50 
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I forbindelse med tabellen er det riktig å peke på følgende: 
 
1) Arealet bak hver fellingstillatelse er preget av 3 statsallmenningsvald med 

svært liten tildeling i forhold til tellende areal. 
2) Derav 14 dyr skutt under utvidet jakt, 6 i november og 8 i desember. 
3) Derav 8 dyr skutt under utvidet jakt i desember. 
4) En del lette kuer som i plansammenheng teller som kviger. 
     Herav 9 (8 kalv og en okse) skutt i utvidet jakt i desember. 
 
Fellingsprosenten for regionen som helhet gikk ned fra 83,8 % i 2005 til                                  
77,1 % i 2006.   
Tabellen nedenfor viser utviklingen av sette elg pr. dagsverk og skutt elg pr. 
dagsverk. 
Dette tyder på en nedgang i bestanden, noe som også bekreftes av CERSIM 
beregningene (prognose bestandsutvikling) som fylkesmannen har utført på 
grunnlag av sett elg. Nedgangen synes å være i tråd med regionens målsettinger, 
men bestandsnedgangen vil være ujevnt fordelt. 

 
 

OVERSIKT  OVER  TILDELING  OG  FELLING  SISTE  18  ÅR.  
 
 

År. Ant.  Ant.   Fellings- Sett elg Skutt elg Cersim 
tillatelser  fellinger prosent pr. dg.verk pr. dg.verk prognose. 

            best. utv. 
1989  1.103     873  79,1   
1990  1.169     963  82,4 
1991  1.215  1.021  84,0  0,47  0,058 
1992  1.356  1.237  91,2  0,49  0,059 
1993  1.533  1.366  89,1  0,48  0,063 
1994  1.453  1.199  82,5  0,43  0,053 
1995  1.330  1.082  81,4  0,41  0,050 
1996  1.170     944  80,7  0,43  0,047  
1997  1.165     990  85,0  0,44  0,056 
1998  1.275  1.052  82,5  0,45  0,056 
1999  1.362  1.110  81,5  0,42  0,057  4.609 
2000  1.518  1.123  74,0  0,36  0,059  4.773 
2001  1.040     847  81,5  0,42  0,053  5.122 

 2002 1.124     947  84,3  0,50  0,058  5.395 
 2003  1.368  1.150  84,1  0,41             0,057  5.388 
 2004 1.310  1.090  83,2  0,40  0,059  5.131 

2005  1.229           1.030           83,8  0,38             0,057           4.815 
2006  1.246     961  77,1  0,39  0,051  4.586 
2007            4.374 
                                                                                                       
 
Det er også riktig å nevne at Tolga og Tynset jaktet ordinær jakttid + 14 dager i 
november i noen områder, samt 14 dager fra 7. desember i andre områder.  
Engerdal jaktet fra 2 – 15/12. 

 
I tillegg viser all statistikk og cersim-beregning at jegermassen virkelig har ”lagt 
seg i selen” også denne høsten og forsøkt å ta ut de dyr som de ble tildelt.   
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UTVIKLING AV ELGSTAMMEN.  
  

CERSIM-beregningene viser at regionen har fortsatt en stabil nedgang i 
bestanden. Noen områder har en mer markert nedgang enn andre. Disse begynner 
nå å nærme seg bestandsmålet, mens andre områder fortsatt har noe igjen. Ku - 
okse forholdet viser en positiv tendens, og enkelte områder har ett så lavt 
forholdstall at produksjonen reduseres. Røros og Os har derimot ett noe høyt 
forholdstall.  
 
 
”SETT  ELG”. 
 
De tall som her er referert kommer fram gjennom analyser av de opplysninger 
som jegerne fører på skjema for ”Sett elg”.  Dette dokument er det beste, og også 
faktisk det eneste, hjelpemiddel en har når utviklingen i elgbestanden skal 
vurderes.  Det er derfor svært viktig at disse skjema blir ført riktig og likedan ført 
fra år til år av alle jaktlag.  Ansvaret for innsamling av ”Sett elg skjema” tilligger 
den enkelte kommunale viltmyndighet. 
 
 
VERDIEN  AV  JAKTA. 
 
Styret vil legge fram variasjon og gjennomsnittspriser på elgjakta i den enkelte 
kommune for årsmøtet. 
 
 
BEITE OG TILTAK. 
 
Elgregionen har ikke gjennomført overvåkningstakster i 2006 i påvente av 
videreutvikling av metoden. Samtidig vil det være effektivt å se 
overvåkningstakst og taksering for skadeserstatning i sammenheng. 
 
Årsmøtet i 2006 vedtok å opprette en erstatningsordning for elgskader i 
furuforyngelse. Denne ble igangsatt sommeren 2006, og 5 bestand ble taksert 
sommeren 2006. Alle er berettiget erstatning, og vil få første utbetaling i 2007. 
 
Vi søkte om tilskudd til å videreutvikle modellen for beiteskadeerstatning. Ett 
tilskudd vi fikk innvilget i mars 2007. Styret vil igangsette dette arbeidet så raskt 
som mulig. 
 
Årsmøtet vedtok også å gjeninnføre tilskuddet til markberedning. Det var ikke 
søkt om støtte til markberedning ved årsskiftet. 
 
Like før jul ble det gjennom Glommen Skog sendt ut informasjon til skogeierne i 
fra Røros og sørover om elgregionens tilskudds- og erstatningsordninger. 
 
Det ble i slutten av mars gjennomført ei befaring av beiteskader og beitegrunnlag 
på østsiden av Femunden fra sør for Elgå til Kuvolsetra og Storvikåsen. 
Representanter for rettighetshavere i Engerdal, Os øst og i østre del av Røros 
deltok. Vi håper dette ga økt forståelse for bestandsproblematikken i dette 
området.     
 
 
 
MERKING AV ELG  -  REGISTRERINGER. 

 
Det er ikke gjennomført nye merkinger av elg i 2006. Øvre Rendal har fortsatt 
ikke fått svar på sin søknad om merking.  
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MEDLEMSOPPSLUTNING TIL REGIONEN.  
  

Vi har mottatt en utmelding fra ett mindre vald i Røros Østre. Begrunnelsen for 
utmeldingen var at en synes en får lite igjen for medlemskapet, og at høye kvoter 
kombinert med lav fellingsprosent gjør medlemskap dyrt med avgift per 
fellingstillatelse.  
 
Styret vil påpeke hvor viktig det er at alle deler av regionen slutter opp. Det er 
ingen områder som har stasjonær bestand. Alle vil oppleve at elgen en har på sitt 
område i jakta trekker ut til andre områder på vinterbeite. En vil dermed være 
avhengig av andre områder og rettighetshavere uansett om en er medlem eller 
ikke. 

  
 

REGIONENS  BESTANDSPLAN.  
  

Regionens driftsplan for 2006 – 2009 ble vedtatt på årsmøtet for 2006. Alle 
vald/storviltområder og kommuner har sluttet seg til denne. Kvota for 2007 er 
fastlagt i bestandsplanen.  
 
ØKONOMI . 

  
Regionens økonomi kommer fram av vedlagte regnskap for 2006. Årets 
overskudd skyldes at det har vært mindre søknader om tilskudd enn forutsatt. 
Styret forventer at en får inn flere søknader om tilskudd til markberedning og 
dekning av elgskader i 2007, og overfører årets overskudd til dekning av slike 
utgifter i 2007.  
 

 
 
 

    Vingelen ,  27. mars 2007 
 
 

Jakob Trøan   Jens Kristian Lund  Terje Borgos   
  

Olav Engan   Magnar Nordsveen  Per Ingebrigtsvoll 
 

Geir Morten Granmo  
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Sak 2  -  Regnskap. 
 

NORD ØSTERDAL –RØROS ELGREGION. 
 
 

RESULTATREGNSKAP FOR ÅR 2006. 
                                                                   REGNSKAP             BUDSJETT               
INNTEKTER: 
 Medlemsavgift øst                                                          38.000                          38.000  
 Medlemsavgift  vest                                                       58.880                          62.000                
 
Beite/tiltaksavgift østre område                                   133.000         134.000                                       
Beite/tiltaksavgift vestre område                                 221.000                        232.000 
 
Tilskudd Rapport fra Evenstad                                     60.000                          60.000 
Purregebyr                                                                            300 
Renter                                                                                 3.374                            1.000 
Sum inntekter                                                                514.954                         527.000 

 
 

KOSTNADER: 
 Østre område:  
 Rundballer                                                                       72.192                         60.000  
 Hogst og tilrettelegging av bar                                         6.444                         20.000   
                 
Vestre område:   
Rundballer             140.605                         90.000                          
Hogst og tilrettelegging av bar            44.689            50.000 
Markberedning                    100.000 
Overvåkningstakst                                                                                                30.000   
 
Administrasjon: 
Leie av sekretær                                                                50.244                         50.000 
Administrasjonskostnader                                               70.195                         70.000 

Sum kostnader                                                                 384.369                       470.000 
             
 
Årsresultat                                                                      130.585  
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  BALANSEOVERSIKT PR.31.12 2006. 
 
Eiendeler: 
 
Bankinnskudd pr 31.12.2006                                                             633.808                                                                                   
Fordringer medlems/beiteavgift 2002                                                   2.400, 
Fordringer 2006                                                                                    17.290 

Sum eiendeler                                                                                      653.498 
                                                                                                             ========== 
 
Egenkapital pr 1.januar 2006                                                             469.245 
Årets resultat                                                                                        130.585 
Offentlige midler og leverandørgjeld 

Egenkapital  pr.31.12.2006                                                                 599.830 
 
Skyldig offentlige midler og leverandørgjeld                                      53.668       
 
Sum gjeld og egenkapital                                                                     653.498                                                                    
                                                                                                             ==========                                                                                                                                   

 
BUDSJETT   2007 
 
INNTEKTER 
 
Medlemsavgift  vestre område       60.000                     
Medlemsavgift  østre område       38.000 
Beite/tiltaksavgift vestre område     217.000 
Beite/tiltaksavgift østre område     135.000 
Renteinntekter           3.000 
Tilskudd til  rapport fra Fylkesmannen i Hedmark    41.000 

Sum inntekter       494.000    
     
UTGIFTER: 
 
Østre område: 
Kjøp av rundballer         80.000 
Hogst og tilrettelegging av bar       10.000 
Overvåkningstakst         20.000 
 
Vestre område: 
Rundballer        100.000                                                            
Hogst og tilrettelegging av bar       40.000 
Markberedning       130.000 
Overvåkingstakst         30.000 
Prosjekt beiteskadeerstatning       40 000    
Oppretting av hjemmeside        20 000 
    
Administrasjon. 
Leie av sekretær         80.000 
Administrasjon         70.000 
_____________________________________________________________                                                                                                
Sum utgifter                                                                                   620.000 
Over/underskudd:                -126 000    
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Sak 4 A. Vedtektsendringer 
Denne saken var oppe på årsmøtet i 2006, og vedtatt utsatt. Rettighetshaverne i Ålen har 
kommet med ett forslag til vedtektsendring, § 3, hvor en ønsker at beite/tiltaksavgift knyttes til 
skutt elg framfor tildelt elg. 
 
Styret har gjort en vurdering av tiltaksavgiften på bakgrunn av fjorårets diskusjon og innspill i 
forkant av årsmøtet.  
Det mest forutsigbare for regionens budsjetter vil være å legge avgiften på fellingstillatelsene. 
Samtidig vil det kunne bli en uforholdsmessig større del på de områdene hvor en har en lav 
fellingsprosent, særlig fordi vi nå har en 4- årig bestandsplan. Med bakgrunn i forslaget fra Ålen 
og andre innspill vurderer vi dette som viktig for de mindre medlemmene i utkanten av 
regionen. Vi foreslår derfor at § 3 og § 6 endres fra tildelte til skutte dyr. Dette innebærer en 
økning på 25 % på begge avgifter for å oppnå de samme inntekter. Disse og øvrige endringer er 
uthevet i forslag til nye vedtekter (Se vedlegg 1). 
 
Sak 4 B. Støtte til Markberedning 
Det er forskjellige offentlige støtteordninger til markberedning og i noen kommuner blir det gitt 
inntill 50 % i tilskudd ved markberedning. Elgregionen har vedtatt å dekke inntill 50 % av 
kostnadene innenfor vedtatte vinterbeiteområder for vestre arbeidsområde. Styret mener det er 
mer riktig å dekke 50 % av kostnadene ved markberedning etter at de offentlige tilskuddene er 
fratrekt og ønsker å forandre dette i ”Retningslinjer for utbetaling av erstatning for skader på 
furu forvoldt av elg i NØR Elgregion – Vestre arbeidsområde”. Endringen er uthevet (se vedlegg 
2). 
 
Sak 4 C. 
Elgregionen omfatter over 1200 fellingstillatelser på elg fordelt på over 1000 forskjellige 
rettighetshavere som igjen er organisert i forskjellige grunneiersammenslutninger. Samtidig kan 
en regne med at over 2000 jegere er engasjert i å jakte på de 1000 elgene som felles i regionen 
hvert år. I tillegg er elgen av interesse i forhold til trafikk, jord- og skogbruk. Det er en umulig 
oppgave å nå ut til alle disse gjennom tradisjonelle kanaler. Vi foreslår derfor at det opprettes en 
hjemmeside hvor styret informerer jevnlig om hva som foregår i regionen. Her kan bl. a nevnes: 
 
Bestandsutvikling, Sett elg og CERCIM 
Oppdaterte resultater fra jakta 
Beitetakster 
Tilskuddsordninger 
Hvilke tiltak som blir gjennomført 
Oversikt over hvor mye som blir tatt av trafikken 
Nyheter om elg og elgforvaltning 
 
Det er viktig at det blir avsatt ressurser til en jevnlig oppdatering. Vi har undersøkt og funnet at 
domenet www.fjellelg.no er ledig. Og vi har mottatt ett tilbud om å utarbeide ei fullstendig 
hjemmeside for inntil kr 20 000,-. I tillegg vil jevnlig oppdatering kreve noe mer sekretariat, vi 
har lagt på denne posten med kr 30 000,- per år.   
 
 
Sak 5. – Fastsettelse av medlemsavgift, samt beite- og tiltaksavgift for vestre- og østre 
arbeidsområde. 
  

Avgiftene under er basert på at framlagte vedtektsendringer blir vedtatt. Dersom en 
opprettholder dagens vedtekter § 3 og § 6, foreslår styret satsene for 2006 uendret. 
    

 Medlemsavgift settes til     kr 100,- + mva. per skutte dyr. 
 
 Beite- og tiltaksavgift for vestre arbeidsområde kr 375,- + mva. per skutte dyr. 
 
 Beite- og tiltaksavgift for østre arbeidsområde kr 350,- + mva. per skutte dyr. 
 
 Budsjettet er oppført under sak 2, regnskap for sammenligningens skyld. 
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Sak 6  -  Valg. 
 

Det er 4 kommuner som har sine styrerepresentanter på valg. Rettighetshaverne i de 
enkelte kommunene skal ha valgt sine representanter til årsmøtet. 
 
I følgende kommuner er representanten på valg: 

 
Tolga: Jakob Trøan er på valg 
Os: Olav Engan er på valg 
Røros: Terje Borgos er på valg 
Ålen: Per Ingebrigtsvoll er på valg 
 
Valgkomiteen, som består av Kjell Sæter, Arne Nordstad og Erik Ola Helstad skal 
foreslå leder, og komme med forslag til godtgjørelser til styret overfor årsmøtet. 

 
 
 
Vedlegg 1 
 

VEDTEKTER 
 

 NORD-ØSTERDAL – RØROS  ELGREGION 
 
 
      § 1. 
 
Nord-Østerdal – Røros elgregion er en sammenslutning av elgvald innen hele eller deler av følgende kommuner:  Holtålen, 
Røros, Engerdal, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Rendalen. 
Ny kunnskap om elgens bruk av leveområdet kan gjøre det nødvendig med justeringer av regiongrensene, også til og 
omfatte områder i andre kommuner. 
Elgstammen i regionen er i hovedsak delt i et østre og et vestre leveområde gjennom året. 
Elgregionen er derfor inndelt i et østre og et vestre arbeidsområde.  
 
 
      § 2. 
 
Regionens formål er stammevis forvaltning innen de to arbeidsområdene for å opprettholde 
en elgbestand med optimal produksjon og avkastning i forhold til leveområdenes bæreevne og  
skader på skog og innmark. 
 
 
      § 3. 
 
Innmelding i Nord-Østerdal - Røros elgregion skjer ved undertegning av innmeldings- 
erklæring.  
Alle medlemmer innbetaler en medlemsavgift og en beite / tiltaksavgift pr. skutt elg til 
elgregionen innen 31.12. hvert år. 
Beite / tiltaksavgiften kan settes forskjellig for de to arbeidsområdene. 
Avgiftenes størrelse avgjøres av årsmøtet. 
 
Medlemskapet bygger på de vedtekter som til enhver tid gjelder for regionen, og vedtak gjort i årsmøtet. 
Utmelding skjer skriftlig med ett års varsel.  Før utmelding kan skje må alle forpliktelser overfor regionen være dekket. 
Utmeldt medlem har ikke krav på eventuell andel av regionens fond eller midler. 
 
 
      § 4. 
 
Regionen ledes av et styre, bestående av ett valgt medlem med personlig varamedlem fra hver kommune. 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.  Ved stemmelikhet har lederen 
dobbeltstemme. 
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Medlemmer fra hver enkelt kommune velger i fellesskap sin representant i styret.  Styremedlemmene velges for en periode 
på to år, dog slik at halvparten av styret er på valg ved loddtrekning etter regionens første driftsår. 
 
 
 
      § 5. 
 
Styret skal blant annet: 
Lede regionens virksomhet i overenstemmelse med vedtektene og årsmøtets beslutning.  Velge eller engasjere kasserer / 
forretningsfører og sekretær. 
Engasjere / avsette eventuelt annet av regionens personell og fastsette deres lønn og arbeidsinstruks. 
 
Styret har fullmakt til å oppnevne arbeidsgrupper for de to arbeidsområdene. 
 
Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap. 
Utarbeide budsjett og arbeidsplan for de to arbeids områdene for kommende år. 
 
Arbeide for og medvirke til en utstrakt veiledning og informasjon om regionens disponeringer og vedtak. 
 
Det skal føres protokoll fra styrets møter og forhandlinger. 
 
 
      § 6. 
 
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april. 
Alle som har betalt medlemsavgift det foregående år har rett til å la seg representere på årsmøtet med følgende antall 
representanter: 
Hver kommune kan møte med en representant for hver 20. påbegynte og innbetalte fellingstillatelse regnet etter antall 
tillatelser foregående år. Representantene kan møte med fullmakter fra eget vald.  
Den valgte styrerepresentant er hvert år ansvarlig for at det blir gjennomført valg av representanter til årsmøtet innenfor sin 
egen kommune. 
 
Årsmøtet innkalles av styret. 
Forhåndsvarsel om årsmøtet skjer i distriktets lokalaviser med minst 7 ukers varsel før møtet. 
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel.  Sakliste legges ved innkallingen.  Saker som ønskes 
behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen dato som kunngjøres i fastsatt varsel av årsmøtet. 
 
Årsmøtet ledes av møteleder valgt av årsmøtet fra det området som arrangerer årsmøtet.  Så lenge annet ikke er bestemt, 
skjer alle vedtak på årsmøtet med vanlig flertall. 
 
Årsmøtet skal: 

- velge 2 representanter til sammen med lederen å underskrive protokollen. 
- behandle styrets årsmelding 
- behandle revidert regnskap 
- behandle budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år for de to                                                        
      arbeidsområdene. 
- fastsette medlemsavgift pr. skutt elg  for kommende år. 
- fastsette beite / tiltaksavgift pr. skutt elg for kommende høst for de to        arbeidsområdene. 
- velge leder blant styrets medlemmer 
- velge 2 revisorer med 1 varamedlem 
- velge valgkomite på 3 medlemmer med 1 varamedlem.  Ett medlem er på 

velge hvert år, og vedkommende som har sittet lengst er valgkomiteens leder. 
- velge arrangør for neste årsmøte 
- fastsette godtgjørelse for tillitsmenn 
- behandle forslag til praktiske tiltak i elgforvaltningen 
- vedta forslag til endring av avskytingsplanen dersom elgstammens utvikling i forhold  
      til vedtatt målsetting ikke oppnås. 
-      behandle innkomne saker 

 
 Det stemmes separat for hvert arbeidsområde under 4., 6. og 13. punkt.  Stemmerett  
 har alle delegater som sogner til vedkommende arbeidsområde. 
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Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen til  
årsmøtet. 
 
Ekstraordinert årsmøte avholdes når styret eller 1/3-del av de tilskuttede medlemmer, ut fra  
fellingstillatelser, forlanger det. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. Innkalling skjer som ved 
ordinært årsmøte. 
 
 
      § 7. 
 
Medlemmene skal benytte den kvote og avskytingsmodell som vedkommende kommune har vedtatt. 
 
 
      § 8. 
 
Endring av vedtektene kan bare foretas av årsmøtet.  Gyldig beslutning om vedtektsendring  
fattes med 2/3-dels flertall av de frammøtte.  Minst halvparten av stemmeandelene må være til  
stede. Møter ikke så mange kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de 
møtende. 
 
 
      § 9. 
 
Oppløsning av Nord-Østerdal – Røros elgregion kan besluttes med 2/3-dels flertall av  
årsmøtet etter at det har vært foreslått for foregående årsmøte.  Minst halvparten av 
stemmeandelene må være tilstede.  Møter ikke så mange kan forslaget vedtas på nytt 
årsmøte med vanlig flertall blant de møtende. 
 
Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket.  Ved oppløsning tilfaller 
Regionens midler medlemmene i forhold til innbetalte avgifter de siste 3 år. 
 
      § 10. 
 
Alle tvister mellom elgregionen og dens medlemmer om forståelsen og gjennomføringen 
Av disse vedtakter, avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3  
Medlemmer.  Av disse velger partene ett medlem hver.  Formannen oppnevnes av 
Sorenskriveren i distriktet tvisten er oppstått. 
 
 
 
 Vedtatt på stiftelsesmøte den 11. mars 1995, med senere endringer, sist på årsmøte den 20. april 2002.  
 
 
 
Vedlegg 2 
 
Retningslinjer for utbetaling av erstatning for skader på furu forvoldt av elg i 
NØR Elgregion – Vestre arbeidsområde 
 
Denne erstatningsordningen tar ikke sikte på å erstatte alle elgskader, kun de hardest belastede 
områdene. Praktiske hensyn gjør også at bestandet må ha en viss størrelse for å kunne takseres. 
 
Retningslinjene for utbetaling av erstatning/arealleie tar utgangspunkt i at skogeieren melder inn 
skader til elgregionen innen 1. juni det året taksten skal utbetales. 
 
Bestandets areal og beliggenhet i UTM angis av skogeier, bestandet oppsøkes av taksør basert på GPS-
posisjon. Dette for å effektivere takstarbeidet, og hindre påvirkning og bortheft.  
Takstkostnaden pr. bestand dekkes med ½ av skogeier og ½ av elgregionen. 
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Skadene i de bestanda som ønskes taksert må være av betydelig grad, og minst beitegrad 3, som vil si 
at minst 2/3 av skuddene skal være beitet siste år på gjennomsnittsplanten/treet.  
 
Kun barskogbestand i h.kl. 2, på over 5 daa takseres og er grunnlag for utbetaling av erstatning.   
 
Beregningen tar utgangspunkt i kompensasjon for verditilvekst i bestandet per daa og år. Erstatningen 
baserer seg på verdibergning av tilvekst. Rotnetto er satt til kr 180,- per m3. Se vedlegg. 
 
Taksten skal vurdere om treantallet er så lavt at det bør iverksettes tiltak. Der tiltak blir anbefalt, er det 
en forutsetning at tiltak iverksettes innen 2 år for fortsatt erstatningsutbetaling. 
 
Skadeerstatning skal utbetales i 5 år før ny takst. 
 
Markberedning dekkes med inntil 50 % av kostnadene etter at offentlige tilskudd er fratrukket i 
vinterbeiteområdene (områder som ligger under 630 m.o.h i nordre del av vestre region), og under 550 
m.o.h. i Rendalens del av Vestre region.  
 
Skogeiere kan melde inn arealer og få disse taksert sommeren 2006, mens erstatningsutbetalinger først 
skjer i 2007 når metodene er gjennomarbeidet. 
 
Systemet er prøveordning, og elgregionens styre vil gjennom ett offentlig finansiert prosjekt utvikle 
metoden videre i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Knut Solbraa. 
 
Erstatningene utbetales etter følgende modell: 
 

    F8 F11 F14   

       Produksjon m3/år  0,1 0,1 0,16   

         

 Rotnetto Beitegr. Erstatningsgrad Utbet. i kr pr. daa/år  

 180 3,00 0,6 11 14 17,3   

 180 3,10 0,6 11 14 17,3   

 180 3,20 0,7 13 16 20,2   

 180 3,30 0,7 13 16 20,2   

 180 3,40 0,8 14 19 23   

 180 3,50 0,8 14 19 23   

 180 3,60 0,9 16 21 25,9   

 180 3,70 0,9 16 21 25,9   

 180 3,80 1 18 23 28,8   

 180 3,90 1 18 23 28,8   

 180 4,00 1 18 23 28,8   

         
         

Det er ikke hatt hensyn till treantall pr daa, men derimot brukt gjennomsnittstall. 
Dette er ca-tall som er hentet fra håndbok for planlegging i skogbruket samt 
pers. med. Knut Solbraa og Skogbruksleder E.B. Semmingsen  
Tabell for utregning av skadeerstatningsoppgjør i vinterbeiteområder for vestre arbeidsområde 
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