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REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 
NORD ØSTERDAL RØROS ELGREGION – 2009 

 
 
 
 
Årsmøtet for NordØsterdal Røros Elgregion ble avholdt lørdag 18. april 2009 i Engerdal.  
 
Innkalling til møtet foretatt i udatert skriv av april 2009. Med innkallinga fulgte henvisning om å hente 
ut årsmelding og regnskap m.m. på elgregionens hjemmeside www.fjellelg.no  
 
 
A Åpning. 
Jakob Trøan åpnet årsmøte med å ønske alle velkomne til elgregionens årsmøte. Det var ingen 
motforestillinger om kun å legge ut referatet fra årsmøtet på www.fjellelg.no og ikke sende det ut i 
papirform til medlemmene i elgregionen.  
 
Vedtak:     Innkalling og saksliste enstemmig godkjent 
 
B Valg av referent. 
Vedtak:     Sekretæren for elgregionen, Bjørnar Johnsen enstemmig valgt. 
 
C Valg av møteleder. 
Vedtak:     Tom Nordsveen enstemmig valgt.  
 
D Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen. 
Vedtak:     Nelly Karlsen og Steinar Meli enstemmig valgt. 
 
E Opprop.   
Ålen     33 tildelinger    2 stemmeberettigede    2   stemmer på årsmøtet  
Røros vest    65 tildelinger    4 stemmeberettigede  0   stemmer på årsmøtet 
Røros øst  270 tildelinger  14 stemmeberettigede  14 stemmer på årsmøtet 
Os vest  110 tildelinger    6 stemmeberettigede  5   stemmer på årsmøtet 
Os øst      80 tildelinger      4 stemmeberettigede  4   stemmer på årsmøtet 
Tolga   230 tildelinger  12 stemmeberettigede  12 stemmer på årsmøtet 
Tynset   230 tildelinger  12 stemmeberettigede  12 stemmer på årsmøtet 
Øvre Rendal vest 138 tildelinger    7 stemmeberettigede  6   stemmer på årsmøtet 
Øvre Rendal øst    45 tildelinger    3 stemmeberettigede  2   stemmer på årsmøtet  
Engerdal    95 tildelinger    5 stemmeberettigede  5   stemmer på årsmøtet 
 
Ifølge § 6 i vedtektene kan Representantene møte med fullmakter fra eget vald. 
Jon Nygård, Esten Vingelen, Jarne Storås, Bjørnar Pedersen og Nelly Karlsen hadde alle fullmakter 
om en ekstra stemme. Geir Morten Granmo hadde med 1 fullmakt for ØRU øst og 5 fullmakter fra 
ØRU vest. 
 
 

1 Årsmelding. 
 

Leif Ivar Østgårdstrøen:  
Regionen bør drøfte måloppnåelse. Os vest og Røros vest har nedgang i elgstammen noe som cersim 
også viste. Det er nå et årsmøtevedtak om utmeldelse fra Dalsbygda, Røros vest har også meldt seg ut. 
Styret bør være mer ydmyke.  
 
Jakob Trøan:  
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Cersim viser en nedgang for Os vest. Avisoppslagene som har vært var uheldig for saken. Røros øst er 
vel det området som er nærmest målsettingen i bestandsplan og skal ha ros for det. 
 
Jo esten Trøan:  
Tolga og Tynset holder seg til årsmøtevedtaket i regionen i motsetning til andre kommuner.  
 
Arne Gruer: 
Engerdal har ikke fulgt årsmøtevedtaket om 15 % ku i avskytingen sammen med Os og Røros. Os 
kommune ønsker følge den 4-årige bestandsplanen ut perioden uten å forandre kuprosenten midt i 
bestandsplanperioden. Ved å se resultatene fra en lengre periode unngås svingninger i bestanden som 
ikke er ønskelig.  
 
Lars Buttingsrud: 
Styret mener beiteskadene er redusert ut fra de takseringer som er gjort siste sommeren, men det 
mangler fortsatt litt på å nå målet i vestre område. Hovedmålet i bestandsplanen om en beitegrad under 
2 er fortsatt ikke nådd.  
 
Jakob Trøan: 
Det er få flater som blir taksert hvert år. Takstresultatene viser en positiv trend, flatene blir taksert i en 
rulleringsordning og resultatene må ses på over flere år. Innenfor regionen mangler det en del på 40 % 
bestandsreduksjon. Engerdal har høy avskyting av ku fordi mange av kuene blir felt som ungdyr og er 
under 150 kg og blir da beregnet som ungdyr på kvoten, men i statistikken er det den biologiske 
alderen som teller.  
 
Arne Grue: 
Er alvorlig for regioen at flere har meldt seg ut og brevet fra Røros vest er å forstå som en utmelding.  
 
Karl Sverre Prøsch: 
Brevet fra Røros vest om utmelding bør være med i årsmeldinga. 
 
Anders Srickert:  
Var på et møte på Røros og der ble det sagt at samtlige i Røros vest har meldt seg ut av regionen og 
derfor er ikke dem her i dag på årsmøtet.   
 
Jakob Trøan: 
Styret forsto brevet fra Røros vest slik at hvis Tolga avsto fra januarjakt ville dem ikke melde seg ut. 
Det ble ikke jaktet i Tolga i januar.  
 
Kjetil Granrud:  
Er ening med Arne Grue at det er alvorlig at noen har meldt seg ut. Er også noen i Rendalen som har 
snakket om å melde seg ut. En alvorlig sak som det må tas tak i. Årsmeldinga må godkjennes eller 
forkastes og blir den forkastet må det bli en ekstraordinær generalforsamling. Styret burde tatt en 
gjennomgang om problemet.  
 
Ole D. Sevatvald: 
Grunnlaget for flertallsvedtak må være like. Røros avslutter sine beregninger etter ordinær jakt ut 
oktober, sør i kommunen er jakttidene forlenget og beregningene blir ikke avsluttet i samme tidsrom. 
 
Lars Buttingsrud: 
Ved forrige årsmøte ble det bestemt et uttak med 25 % ku for deler av regionen. Den saken var på 
sakslista og utredet, innspill må komme på årsmøtet og ikke kritisere avgjørelsen i ettertid.  
 
Arne Gruer:  
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Elgregionen er en frivillig sammenslutning og det må jobbes for å holde den sammen. Brevet fra Røros 
vest må legges med årsmeldinga. Styret må ta kontakt med Røros vest og vise litt ydmykhet i forhold 
til dem for å få dem med videre.  
 
Borgar Snarvold: 
Tildeling av elg per dekar er helt feil. Blir tildelt mer elg i høstområdene per dekar enn i 
vinterbeiteområdene. Må diskutere sammen alle parter og forvalte en felles elgstamme. En økt 
kuavskyting i noen områder kan ikke velte samarbeidet. 
 
Carl Sverre Prøsch: 
Brevet fra Røros vest er tydelig og må med i årsmeldinga 
 
Jakob Trøan: 
Styret legger med brevet fra Røros vest i årsmøtereferatet. 
 
Vedtak:    Årsmelding enstemmig vedtatt og brevet fra Røros vest legges med årsmøtereferatet.  
 
 
 

2 Regnskap. 
 
Lars Buttingsrud: 
Ang markberedning. Hvordan fungerer ordningen og hvordan er den opplyst? 
 
Jakob Trøan: 
Det blir informert om ordningen gjennom Glommen og skogeierforeningene i nord Østerdal. 
Opplysningene er også på hjemmesida til elgregionen.  
 
Vedtak:      Regnskapet enstemmig godkjent. 
 
 
                                                                                                                                                                                               
Sak 3  Ingen saker mottatt til årsmøtet                       
 
 
Sak 4 A  Ny bestandsplan for elgregionen fra 2010 – opprette arbeidsgrupper for østre og 

vestre arbeidsområde 
Det er nå siste året av bestandsplanen vedtatt i 2006 og arbeidet med en ny plan bør starte etter 
årsmøtet. For å involvere rettighetshavere, kommunene og andre interesser ønsker styret en bredt 
sammensatt arbeidsgruppe fra hvert av arbeidsområdene som skal jobbe med ny bestandsplan og legge 
fram et forslag til ny bestandsplan.  
 
Jakob Trøan: 
Styret ønsker opprette en bredt sammensatt arbeidsgruppe fra hvert arbeidsområde (ikke for stor) som 
jobber mot en ny bestandsplan, gruppa skal ikke være formell. Ønsker synspunkter på forslaget.  
 
Geir Wagnild: 
Regionen stamper i motvind for tiden. Veldig viktig at regionen fungerer – partene må komme 
sammen og bli enige om et forslag til den kommende bestandsplanen. Hvert arbeidsområde må 
organisere møter før neste årsmøte og diskutere forslag til ny bestandsplan. Ved en slik framgangsmåte 
vil neste årsmøte bli greit. 
 
Jo Esten Trøan: 
Viktig jobbe underveis med ny bestandsplan. Kommunenes målsettinger må harmoniseres med den 
nye bestandsplanen. Kommuner som ikke har vedtatte målsettinger må utarbeide det.  
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Anders Srickert: 
Gjøre samme opplegg som østre arbeidsområde har nå med en arbeidsgruppe. Kommunene skal 
godkjenne bestandsplanene.  
 
Torvald Røsten: 
Viktig legge mye arbeide i nye bestandsplanen. Forrige var litt for mye diktert. Holde adskilt øst- og 
vestområdene. Bør være forholdsvis mange i gruppa som må være bredt sammensatt. Noen har inntekt 
fra både skog og elg. Riktig å jakte samtidig på samme kvote – unngår knisninger ved det   
 
Lars Buttingsrud: 
Angående gruppenes sammensetning så må rettighetshaverne bredt med i gruppene. 
På årsmøtet for to år siden var det et innlegg om den økende hjortebestanden. Bestanden øker fortsatt 
og jeg har ønske om at styret tar opp saken med denne økende bestanden. Er lokalt store hjorteskader. 
Jon Kristian Høye hadde innlegg i Dalsbygda med fokus på hvor elgen er om vinteren og om høsten.  
 
Borgar Snarvold: 
Gruppene må være godt representert fra grunneiersida. Viktig å ha kunnskap om hvor er elgen til ulike 
årstider – må bli enige om hvor trekkene går og komme videre. 
 
Jakob Trøan: 
Deltakerne i arbeidsgruppene bør gjenspeile grunneierstørrelsene og den kommunale viltmyndigheten 
må være med.  
 
Jo Esten Trøan:  
Grunneiere må forholde seg til retningslinjer i den enkelte kommune. Hjorten må med i neste 
bestandsplan. Hjorten blir nå forvalta etter § 13 som skadefelling og det er ikke riktig.  
 
 
Forslag til vedtak: Styret oppnevner egne arbeidsgrupper for østre- og vestre arbeidsområde 

som består av rettighetshavere og representanter for forksjellige interesser, 
også kommunene. Arbeidsgruppenes oppgave er forslag til ny bestandsplan 
gjeldende fra 2010.   

 
Vedtak:     Enstemmig vedtatt    
 
 
 
Sak 4 B Vedtektsendring § 6 
 
Arnstein Stensås: 
Røros har kortere jakttid enn andre og får dermed færre stemmer. Har ikke store motforestillinger om å 
forandre vedtektene på dette området, men mener saken bør utsettes et år og vurderes sammen med 
den nye bestandsplanen. Leverer utsettelsesforslag. Andre lag jakter lengre og det blir ikke riktig.  
 
Lars Buttingsrud: 
Saken dreier seg om skutte dyr og ikke tildelte. 
 
Jakob Trøan:  
Styret kan godt utsette saken til neste årsmøte.  
 
Geir Wagnild: 
Saken kan skape splid innen regionen, fornuftig vente til neste årsmøte.  
 
Magnar Vesti: 
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Helt uvesentlig når jakttida blir avslutta. Hvorfor jakter dem ikke videre de som har kortere jakttid. 
 
Kjetil Granrud: 
Er snakk om bagateller, kun noen stemmers forskjell – saken bør vedtas 
 
Arne Grue: 
Vente med saken til neste årsmøte, er ingen stor sak. 
 
Arnstein Stensås: 
Kan bli flere utmeldinger med vedtektsendring – vente til neste bestandsplan med endringer. 
 
Anders Strickert: 
Vente med vedtektsendringer nå for å unngå splid. 
 
Jakob Trøan: 
Styret foreslår å utsette saken til neste årsmøte.  
 
Siden styret foreslo å utsette saken til neste årsmøte ble det ingen avstemming i sak 4B. 
 
 
 
 
Sak 4 C          Økt fellingskvote for Tynset kommune 
Målsettingen for Tynset kommune om en redusering av elgbestanden er ikke oppnådd selv om det har 
vært høye kvoter de siste årene. Styret foreslår derfor en økning fra 230 til 275 elg og 
avskytingsmodell 4 med 25 % voksen ku i uttaket. 
 
Jens Kristian Lund: 
Hadde dagens cersim tall vært tilgjengelig i fjor hadde kvotene økt allerede da. Istedenfor en reduksjon 
av stammen som var forventa og ønskelig har stammen økt og det foreslås derfor økte kvoter for 
Tynset.  
 
Jo Esten Trøan: 
Kommer Tynset kommune til å søke om januar jakt.  
 
Jens Kristian Lund: 
Tynset vurderer fortsatt å søke om januarjakt. 
 
Forslag til vedtak: Fellingskvoten for Tynset kommune økes fra 230 til 275 elg med 

avskyttingsmodell 4.  
 
Vedtak:     Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 5     Fastsettelse av medlemsavgift samt beite/tiltaksavgift for vestre og østre 

arbeidsområde. 
 
Styret foreslår å videreføre medlems/beite- og tiltaksavgift på samme nivå som foregående år.  
 
Medlemsavgift:         Kr.100,- + moms pr skutte elg 
Beite / tiltaksavgift for Vestre arbeidsområde:   kr. 450,- + moms pr skutte elg 
Beite / tiltaksavgift for Østre arbeidsområde:   kr. 350,- + moms pr skutte elg 
 
 
Forslag til vedtak: Medlems-/beite- og tiltaksavgift forblir uendret.  
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Vedtak:      Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 6  BUDSJETT   2009   
 
Inntekter Østre område  
Medlemsavgift  østre område       38.000 
Beite/tiltaksavgift østre område     131.000 
Sum inntekter Østre område     169.000 
 
Inntekter Vestre område 

Medlemsavgift  vestre område       70.000                     
Beite/tiltaksavgift vestre område     290.000 
Tilskudd fra Tynset kommune til overvåkningstakst    15.000 
Tilskudd fra Tolga kommune til overvåkningstakst    25.000   
Tilskudd fra Tynset kommune – foring av elg     10.000  
Tilskudd fra Tolga kommune – foring av elg       5.000  
Tilskudd fra jernbaneverket- foring av elg     20.000 

Sum inntekter Vestre område     435.000    
 
Renteinntekter           3.000 

 
Utgifter Østre område: 
Kjøp av rundballer       100.000 
Hogst og tilrettelegging av bar       10.000 
Overvåknings- og skadetakst       10.000 
Merking av elg med paintball ved Elgåa      20.000 
Sum utgifter østre område      140.000 
 
 
Ugifter Vestre område: 
Rundballer        170.000                                                            
Hogst og tilrettelegging av bar       20.000 
Markberedning         30.000 
Overvåkings- og skadetakst       40.000 
Beiteskadeerstatning      100.000 
Sum utgifter vestre område      360.000    
    
Administrasjon. 
Leie av sekretær         80.000 
Administrasjon         70.000 
Sum utgifter                                                                                    
 
Over/underskudd:                   -43 000     
 
Arne Grue: 
Elgregionen har søkt Os kommune om midler og kommunen vurderer å gi tilskudd. Det omsøkte beløp 
er ikke med i budsjettet som det burde være. 
 
Arbeidsplan for kommende år:   
Merke elg ved Elgåa med paintballgevær for å øke kunnskapene om elgens trekkvanner. 
Nåværende bestandsplan gjelder til og med 2009 - utarbeide ny bestandsplan gjeldende fra 2010. 
Organisere og iverksette utbetalinger av beiteskadeerstatninger. 
Overvåkningstakster.  
Rydding langs vei og jernbane i samarbeid med vegvesenet og jernbaneverket.  
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Kjetil Granerud: 
Merking med Paintballgevær er interessant og det bør stå i arbeidsplanen at regionen går for å utvikle 
metoden videre.  
 
Johan halstein Elgåen: 
Etter innslaget om elgmerkingen på TV kom det fram opplysninger om mer avansert utstyr, skal jobbe 
videre med den saken. 
 
Jo Esten Trøan: 
Er diskusjoner om hvor elgen trekker. Bør stå i arbeidsplanen at det skal jobbes for å få inn Alvdal og 
Folldal i regionen. 
 
Anders A. Hodøl: 
Prioritere jobben med å beholde dagens medlemmer, men har ikke noe i mot flere medlemmer. 
 
Jakob Trøan: 
Styret enig i forslaget om å prøve få med de nevnte kommuner inn i regionen.  
 
Tillegg til arbeidsplanen: 
Utarbeide og utvikle merkemetoden med paintballgevær videre. 
Jobbe for at nåværende medlemmer beholdes og for at Alvdal og Folldal melder seg inn.  
 
Forslag til vedtak: Budsjett og arbeidsplan for 2009 vedtas med tilleggene i arbeidsplanen.  
 
Vedtak:    Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 7   Valg. 
 
Ingen fra valgkomiteen kunne møte på årsmøtet og valgkomiteens innstilling ble lest opp.  
 
Valgkomiteen har bestått av: Leder Erik Ola Helstad, Terje Borgos og Ole Morten Eriksen. Varamann 
til valgkomiteen er Arnstein Stensaas.  
 
Valg av leder i styret for 1 år: 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Jakob Trøan som leder. 
 
Vedtak:     Enstemmig vedtatt 
 
 
Valg av 2 revisorer for 1 år: 
Valgkomiteen foreslår gjenvalg på John Westgård og Jakob Nordvang som revisorer med Inge Eggen 
som varamann. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
Valg av medlem som nytt medlem i valgkomiteen for 3 år: 
 
Det kom forslag fra salen på Kjetil Granerud. 
 
Vedtak:     Kjetil Granerud enstemmig valgt som nytt medlem i valgkomiteen.  
 
 
Forslag til godtgjørelse til styret for 2009: 
Styremedlemmene gis en godtgjørelse på 100 kr. per. time, i tillegg gis leder en fast godtgjørelse på 
3000 kr. per. år. 
 
Vedtak:     Enstemmig vedtatt  
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I følgende kommuner var representantene på valg: 
Tolga, Ålen, Os og Røros. I tillegg går Magnar Nordsveen ut av styret grunnet helsemessige årsaker. 
Når Øvre Rendalen har valgt ny leder av ØRU i juni vil den nye lederen og nestlederen gå inn i styret 
som styremedlem og vara.  
 
Styret i elgregionen vil etter årsmøtet i 2009 bestå av følgende:  
Tolga  Styreleder   Jakob Trøan         Varam.  Erlend Vingelen           På valg i 2011 
Ålen  Styremedl.  Jens M. Gjære            Varam.  Anders Bakås  På valg i 2011 
Os  Styremedl.  Anders A. Hodøl         Varam.  Tor Kristian Nøren  På valg i 2011  
Røros  Styremedl.  Kasper Langen           Varam.  Geir Wagnild             På valg i 2011 
Tynset  Styremedl.  Jens Kristian Lund      Varam.  Arne Nordstad             På valg i 2010 
Øvre Rendal Styremedl.  Geir Morten Granmo  Varam.  Arild Einar Trøen        På valg i 2010 

(Representasjonen for Øvre Rendal gjelder fram til 15. juni 2009) 
Engerdal Styremedl.  Johan Halstein Elgåen Varam.  Bjørnar Johnsen  På valg i 2010 
 
 
Oppfordring til rettighetshavere/grunneierlag. 
Styret i elgregionen oppfordrer rettighetshaverne/grunneierlagene om å øke forskuddet på voksen ku 
og minske straffereaksjonene ved feilskyting av ku istedenfor kvige. Styret henstiller også til å heve 
grensa for fjorku fra 150 til 170 kg. Styret tror slike virkemidler vil være med på å redusere 
elgstammen slik at de vedtatte bestandsmålene i bestandsplanen oppnås.  
 
 
 
     Referent 
     Bjørnar Johnsen 
   
 
Nelly Karlsen         Steinar Meli 
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