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ut som et merkeår i elgjaktsammenheng 
i Dalsbygda. Av kvoten på 64 dyr ble 
63 felt; en fellingsprosent på hele 98,5. 
Dette er oppsiktsvekkende bra. Jakta 
denne høsten resulterte i hele 7455 kilo 
elgkjøtt. I årsmeldingen for 1993 roses 
elgjegerne av jaktlagsleder Leif Kåre 
Kvangraven, som opplyser at jegerne la 
ned 1045 dagsverk.

- Vi kunne skyte 13 okser, 10 kol-
ler, 17 ungdyr og 24 kalver i henhold 
til driftsplanen og avskytingsplanen. 
Resultatet ble 7 okser, 9 koller, 16 ung-
dyr og 31 kalver. Resultatet viser at det 
mangler store okser, konkluderer jakt-
lagslederen.

111 tonn elgkjøtt
111 194 kilo prima elgkjøtt har hengt på 
vekta i den siste 20-årsperioden (f.o.m. 
jakta i 1990 t.o.m. jakta i 2009). Veksten 
i elgstammen har vært formidabel, men 
de senere årene er bremsene satt på. Ho-
vedproblemet er vinterfôrproduksjonen 
og nedbeiting av ungfuru i Tolga og 
Tynset, med kraftige protester og inn-
spill fra arge skogeiere.

Røros vestre utmeldt, DJJ på veg ut
 I oktober 2009 ble det kjent at Dalsbyg-
da Jaktlag/Jaktsameie, med virkning fra 
15. juli 2010, trer ut av elgregionsamar-
beidet. DJJ følger Røros vestre viltstell-
område som trådte ut av samarbeidet fra 
og med 2009. Vedtaket om vinterjakt 
i Tolga fikk begeret til å flyte over for 
både rørosinger og dalsbygdinger. MEN 
– og det er viktig - målsettingen om re-
duksjon i elgstammen har både dalsbyg-
dinger og rørosinger lojalt fulgt. Det er 
vinterjakta som har fått gemyttene til å 
koke.

Begrunnelsen
Leif Ivar Østgårdstrøen gir følgende be-
grunnelse for utmeldingen, sitat Arbei-
dets Rett onsdag 11. nov. 2009:

- Begrunnelsen er den samme som 
jaktlaga på vestsida i Røros har brukt. 
Det er skjev belastning på elgstammen.
Det er vinterjakta i Tynset og Tolga som 

Kraftig vekst i elgstammen, oppret-
telse av Nord-Østerdal/Røros elgre-
gion, gps-merkinger, vinterfôring og 
beitetakseringer. Og heftige diskusjo-
ner om vinterjakt. Dette har preget 
de siste 20-årene av elgforvaltningen 
i fjellbygdene i Nord-Østerdal og Rø-
ros-distriktet.

I 1930 ble det skutt én elg i Dals-
bygda, og knappe 200 dyr totalt i løpet 
av de 50 første driftsårene etter oppret-
telsen av Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie 
i 1929. Etter at rettet avskytning ble inn-
ført som prinsipp i hjorteviltforvaltnin-
gen tidlig på 1970-tallet (felling spesifi-
sert på kjønn og alder) har det vært en 
kraftig vekst i elgstammen. I perioden 
1978-89 økte fellingen av elg på DJJs 
jaktområde til totalt 246 dyr (et snitt på 
20,5 felte dyr per år). De siste 20 årene 
er det felt 893 elger, som gir et snitt på 
44,7 felte dyr per år. Kvoten har økt fra 
29 dyr i 1989 til rekordhøye 66 de fire 
siste årene (2006, 2007, 2008 og 2009). 
Høye kvoter de siste årene er en direkte 
følge av elgregionens målsetting om å 
redusere elgstammen.

Statistikken viser at 1993 skiller seg 

Elgjakta engasjerer alle

Senhøstjakt for Åsbakk-laget. Fra ven-
stre Håkon Dalbakk, Thorvald Johaug, 
Leif Magne Myren og Kjetil Eggen.
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har fått begeret til å renne over. Vi me-
ner at vi har gjort det vi skal. Vi har fulgt 
kvotene, vi har betalt inn beiteskadeer-
statninger, og vi føler at takken som vi 
får, er at produksjonsdyra i Dalsbygda 
og Røros skytes i vinterjakta i Tolga og 
Tynset. Dette er en skjev fordeling og 
etter vår mening, en urettferdighet som 
vi ikke lenger ønsker å være med på.

- Vi har lojalt fulgt opp elgregionens 
vedtak, men føler at nabokommunene i 
sør ikke har gjort det samme.

Av samme mening som lederen i 
DJJ, er elgjeger Jon Indset fra Røros. 
Han jakter elg på vestsida av Røros, på 
grensa mot Os og Dalsbygda. Indset ut-
taler følgende til Arbeidets Rett onsdag 
11. nov. 2009:

- Vi meldte oss ut i fjor, som det siste 
av jaktlaga på vestsida i Røros kommu-
ne. Årsaken er rett og slett vinterjakta i 
Tolga og Tynset. Det blir helt umulig å 
samarbeide i et stort geografisk område 
når noen skal få jakte i oktober måned, 
mens andre skal få jakte utover hele 
høsten. I et slikt samarbeid gjelder kun 
én ting; samme regler og samme jakttid.

- Vi har betalt beiteskadeerstatninger, 
og vi har vært med på å ta ut mer elg for 
å redusere bestanden. Da er det 
vanskelig å akseptere at produksjons-

dyra i våre områder skal bli jaktet på i 
vinterjakt lenger sør.
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Mye kjøtt skal skjæres ned for Aamo-laget. Fra venstre Olav Engan, John Bryn-
hildsvoll, Olav Aamo (med ryggen til), Sverre Østgård og Leiv Olav Nyborg. 
Bildet er tatt i oktober 2007.

Store kvoter og høg avskyting har 
preget elgjakta i Dalsbygda de siste 
20 årene. Dalsbygdjegerne er meget 
dyktige.
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Krevende  forvaltning
”Å forvalte elg i regioner som omfat-
ter flere fylker og kommuner og mange 
eiendommer, er krevende og vanskelig. 
Særlig utfordrende er det når elgen bru-
ker store områder i jakttida, mens de om 
vinteren samles i mindre områder der 
de skader skogen.” (Sitat: Høgskolen i 
Hedmark i rapport nr. 5/2005: Beiteska-
der og framtidig forvaltningsstrategi av 
elg i Nord-Østerdal – Røros elgregion, 
vestre arbeidsområde). I samme rapport 
slås det ettertrykkelig fast at elgbestan-
den i hele fjellregionen har meget gode 
sommerbeiter og at dyrene oppnår gode 
slaktevekter og at reproduksjonen er til-
fredsstillende. Problemet er vinterhalv-
året:

- Vinterbeitene er derimot begrensa. 
Elgen trekker lange avstander til beiter 
som blir beita for hardt til at ny skog får 
utvikle seg. Situasjonen er ikke tilfreds-
stillende ut fra regionens mål. Vi vur-
derer flere forvaltningsalternativ. Det 
sannsynligvis mest lønnsomme, men 
mest usikre er å opprettholde den høge 
elgstamma ved tiltak som fôring og vin-
terhogst av furu. Det minst lønnsomme 
er å redusere elgstamma til et nivå som 
er tilpasset vinterfôrproduksjonen slik 
den er i dag. Vi anbefaler et alternativ 
der vinterbestanden blir redusert med 
en tredjedel samtidig som det blir satt 
inn tunge tiltak for å bedre vinterbei-

tesituasjonen. Tiltakene bør finansieres 
av avgift på alle felte elger i regionen. 
Det bør også arbeides for lengre jakttid 
slik at en større del av bestanden kan 
felles under ordinær jakt i vinterbeite-
områdene, konkluderer Erik Ola Hel-
stad, Odd Reidar Fremming, Torstein 
Storaas og Knut Solbraa i nevnte rap-
port. Bakgrunnsmaterialet var omfat-
tende beiteundersøkelser gjennomført i 
1995 og 2003, på de hardest belastede 
vinterbeiteområdene i Tolga og Tynset 
kommuner. Tilsvarende ble det utført 
en mindre beiteundersøkelse i barskog-
områdene på begge sider av Femunden, 
hvor særlig østområdet bærer preg av 
sterk beiting over lengre tid. Men dit 
vandrer ikke elgen i Dalsbygda, den går 
i hovedsak sørover.

 
Nord-Østerdal/Røros elgregion
Nord-Østerdal/Røros elgregion ble for-
melt etablert den 11. mars i 1995, med 
tilslutning fra vald i følgende kommu-
ner: Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Enger-
dal i Hedmark, samt Røros og Holtålen 
(Ålen) i Sør-Trøndelag. I 2000 gikk 
Øvre Rendalen inn i elgregionsamarbei-
det. Tre år senere (2003) meldte Alvdal 
seg ut. Det samme gjorde Røros Vestre 
fra og med 2009, og Dalsbygda Jaktlag/
Jaktsameie trer ut av samarbeidet f.o.m. 
15. juli i 2010.

To år før elgregionen ble stiftet star-

tet et omfattende merkeprosjekt i Nord-
Østerdal. Trekkregistreringene viste to 
hovedtrekk, et østlig og et vestlig, med 
adskilte sommer- og vinterbeiteområ-
der. Som en konsekvens av dette, ble 
det enighet om å dele elgregionen i to 
arbeidsområder med et felles styre.

I løpet av årene har elgregionen ut-
arbeidet tre bestandsplaner. Den siste 
gjelder for årene 2006-2009. Deler av 
planen er felles for de to arbeidsområ-
dene, mens andre områder er adskilt. 
Etter godkjenning av årsmøtet er be-
standsplanen bindende for elgregionens 
medlemmer. 

Før utmeldingen av Røros Vestre og 
Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie omfattet 
elgregionen hele Tynset, Tolga og Os, 
samt Engerdal kommune nord for Rv 
218 og Rv 26 fra riksgrensa til Isterfos-
sen, samt gamle Øvre Rendal kommune 
unntatt eiendommene som per 2006 
omfattes av Glomdalen viltadministra-
sjon i Hedmark, hele Røros kommune, 
samt Holtålen kommune avgrenset til 
gamle Ålen kommune. Området omfat-
tet på det meste et tellende areal på cirka 
4,7 millioner dekar.

Fjellregionen har meget gode som-
merbeiter. Problemene oppstår i 
vinterhalvåret, i furuskogen i Tolga og 
Tynset.
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Omfattende trekkregistreringer
Den direkte årsaken til at Nord-Øster-
dal/Røros elgregion ble etablert i 1995, 
var elgmerkingene som startet i Tolga/
Tynset to år tidligere. Hvor kom all vin-
terelgen fra? I perioden fram til 1999 
ble det merket til sammen 158 elger 
med radiosender og/eller øremerker. 
Merkingene ble foretatt over store de-

ler av regionen, blant annet i Dalsbygda 
hvor 11 dyr ble utstyrt med radiosender 
i november/desember 1998. Jobben ble 
gjort ved bruk av helikopter. Totalt ble 
42 elger merket i Os kommune: 3 dyr i 
1997, 36 dyr i 1998 og 3 dyr i 1999. 29 
eldre koller og 6 eldre okser ble merket 
med radiosender og 7 dyr bare med øre-
merke.

Bildet over: Fra elgmerkingen i Dals-
bygda i november 1998. Dr. med. vet. 
Jon Martin Arnemo håndterer geværet, 
mens pilot Ulf Grinde fra Jämtlands 
Flyg AB sørger for rett skytevinkel.
Bildet under: Fra merkingen samme 
dag. Fra venstre: Håkon Dalbakk, 
Jon Horten, Nils Østgård og Erik P. 
Johaug.
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Følgende dyr ble merket i Dalsbygda i november/desember 1998:

MP (merkeplass)-25 – Hematenget
Dyr nr. M-507, M-506, M-513, 421, M-511
M-507 (eldre ku): Sommertilhold i Dalsbygda. Mistet klaven. Funnet død på Klettåsen i Tolga i 2001.
M-506 (okse 1 1/2 ) : Sommertilhold i Dalsbygda (Hematenga). Avgang i Busetgrenda (Budalen).
M-513 (eldre ku): Sommertilhold i Alvdal. Skutt i Alvdal i 2002.
HK 421 (kvit klave, kolle 1 1/2): Sommertilhold i Alvdal, Vingelen og Dalsbygda. Har født tvillingkalver i Dalsbygda flere 
ganger, senest i 2009.
M-511 (eldre ku): Klaven funnet på Hessdalskjølen i 2003. Avgang ukjent

MP-26 - Skiftbekken
Dyr nr. M-545 (kolle 1 ½): Sommertilhold i Hematenga i Dalsbygda. Har født tvillingkalver flere ganger.

MP-27 - Storfloen
Dyr nr.  F-080, M-138
F-080 (eldre ku): Sommertilhold i Røros. Skutt ved Rørosgård i 1999.
M-138 (eldre ku): Sommertilhold i Haltdalen. Funnet død på Sandåfloan ved Singsås.

MP-28 - Nonsåsen
Dyr nr. 522 (eldre okse): Sommertilhold ved Unsholtet i Ålen. Påkjørt av toget ved Telneset i 1999.

MP-29 - Ryan
Dyr nr.M-501. Historikk ukjent. Merkenr. er heller ikke oppført på lista over dyr som ble merket i Dalsbygda høsten 1998 (ei 
annen liste enn denne).

To eldre kuer, HK 999 og HK 813, som begge ble merket i Dalsbygda, hadde sommertilhold ved henholdsvis Unsholtet i 
Ålen og Eide i Ålen. Avgang for begge er ukjent. Oppfølgingen i ettertid (samlet) har gitt regionen et godt innblikk i elgens 
vandringsmønster. ”Elgforvaltningen og ulike tiltak for å redusere beiteskadene har i stor grad blitt styrt etter kunnskapen fra 
dette merkeprosjektet”, konkluderer Høgskolen i Hedmark i rapport 5/2005. I Nord-Østerdal/Røros ble totalt 158 dyr  merket 
i løpet av årene 1993 til 1999: Røros 2, Engerdal 15, Os 42, Tolga 22, Tynset 29, Alvdal 13 og Øvre Rendal 35.

Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie deltar aktivt i rundballefôringen. Utgiftene er refundert av elgregionen, via innbetalte fel-
lingsavgifter. Her legges det ut en ny rundballe på Åsan.
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Rundballefôring
Elgpåkjørsler har vært – og er fortsatt 
et stort problem, særlig i Nord-Østerdal, 
både på veg og jernbane. Når snøen leg-
ger seg i høyden, trekker elgene ned i 
dalbunnen, til snøfattigere strøk. I et for-
søk på å holde dyrene unna veg og jern-
bane har det siden vinteren 2000/2001 
vært gjennomført omfattende fôring 
med rundballer i hele elgregionen – 
også i Dalsbygda, hvor det i løpet av 
åtte vintre er det utkjørt rundballer for 
nesten 80 000 kroner. Dette er utgifter 
som Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie har 
fått refundert av elgregionen, via innbe-
talte fellingsavgifter.

I et rundskriv som sekretær Bjørnar 
Johnsen sendte til medlemmene i Nord-
Østerdal/Røros elgregion angående 
rundballefôringa vinteren 2008/2009, 
går det fram at opplegget kostet regio-
nen 424 000 kroner vinteren 2007/2008. 
På vestre område ble det fôret for 322 
000, mens rundballeopplegget på østre 
område kostet 102 000 kroner.

- For kommende vinter (2008/2009) 
er det satt av 200 000 kroner på budsjet-
tet for vestre område. Med en kostand 
på 325 per ball ferdig utkjørt blir det 
615 rundballer. Østre område har 100 
000 kr på sitt budsjett, som gir 307 bal-
ler, opplyser Johnsen.

Knusende rapport i mars 2010
”Hjorteviltforvaltningen i Hedmark er 
verken etisk, biologisk eller økonomisk 
forsvarlig”.

Dette kunne Arbeidets Rett fortelle 
sine lesere i mars 2010, etter at Glom-
men, Mjøsen og Norskog hadde levert 
rapporten ”Bærekraftig hjorteviltfor-
valtning i Hedmark”, og sendt rapporten 
på høring.

Utvalget bak rapporten hadde, ifølge 
ARs journalist, bestått av følgende per-
soner: Mikael Løken, Glommen (leder), 
Haaken W. Mathiesen, Norskog, Ole 
R. Klokkerengen, Mjøsen, Lise Berger 
Svenkerud, Våler, Lars Buttingsrud, 
Tolga, Hans Th. Kiær, Rendalen og Ove 
Sætereng, Elverum.

Ikke tilgjengelig
Verken Glommen, Mjøsen eller Nor-
skog hadde - da dette ble skrevet -  gjort 
rapporten nedlastbar via sine nettsider. 
Det bør nevnes at Norskog i stedet viste 
til oppslaget i Arbeidets Rett. Følgende 
sitater og konklusjoner er derfor i sin 
helhet basert på nyhetssaken i lokal-
avisa  Arbeidets Rett onsdag 10. mars 

2010.

Mener myndighetene må gripe inn
Sitat 1: - Den store elgbestanden i Øst-
Norge i dag er et resultat av en kombi-
nasjon mellom endringer i skogbruket, 
utmarksbeite, variasjoner i klimaet, 
tidligere bestandsvariasjoner og rettet 
avskytning. Uansett årsak er resultatet 
at vi i dag har for mye elg i forhold til 
den naturlige beiteproduksjonen. For 
skogeiere i vinterleveområdene medfø-
rer dagens elgstamme så store beiteska-
der at det i realiteten fratar disse eierne 
mulighet til å etterleve norsk lov (AR 
refererer til utvalgssekretær Jo Petter 
Grindstad i Glommen).
Sitat 2: - Det kan være et spørsmål om 
hvor lenge rettighetshaverne tillates å 
inneha hovedansvaret for forvaltningen 
av hjorteviltet uten at myndighetene gri-
per inn. (Grindstad). 
Sitat 3: - Utvalget konkluderer med flere 
ting. Rettighetshaverne i Hedmark er 
ikke gode nok forvaltere, og det poeng-
teres at det er store forskjeller i hvilket 
ansvar rettighetshaverne tar, og hvordan 

forvaltningen fungerer på kommune-
nivå. Riktignok utheves forvaltningen i 
norddalen til å være god og velorgani-
sert. (ARs journalist)
Sitat 4: -  Det har til nå vært en utbredt 
oppfatning at en ved å legge ut fôr kun-
ne opprettholde en høyere stamme enn 
det som ellers ville være mulig ut ifra 
den naturlige beiteproduksjonen. For 
det andre har det vært et ønske å holde 
elgen tilbake i sommerleveområdene 
for å redusere beiteskadene. Til sist har 
fôringen hatt til hensikt å redusere an-
tall viltpåkjørsler. Tilleggsfôring av elg 
er ikke bærekraftig (Utvalget om rund-
ballefôring).

Elgoksen som Atle Lillebakken felte ved 
Nordervollen i september 2003, var 
den tredje største i løpet av 54 års jakt i 
Dalsbygda. 10-takkeren veide 328 kilo. 
Se flere store okser, bla om!
Foto: Vegar Lillebakken
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Stenola 1. oktober 2007: Jørn Gisle Dalbakk hadde så vidt rukket å ta den første kaffekoppen da storoksen dukket opp i 
nærheten av posten i Stenola. Han stoppet elgen med å lokke. Så smalt skuddet. 21-takkeren er av det sjeldne slaget. Fjølhor-
net eller skovlgeviret er rett og slett imponerende stort og kraftig. Etter sigende det største på noen elg som er felt i Dalsbyg-
da. Fra venstre Leif Magne Myren, Svein Svee, Jørn Gisle Dalbakk, Terje Dalbakk, Thorvald Johaug og Kristen Gjelten.

Mastukåsa 29. september 2008: Vegar Lillebakken og gråhunden Timba oppdaget oksen på to kilometers avstand. To timer 
senere falt skuddet som felte 15-takkeren på 280 kilo. Femti meter unna stod det ei ku og en kalv. - Jeg kommer neppe til å få 
oppleve noe lignende igjen. Ei stor opplevelse, forsikret 37-åringen. Se bilde side 41 av de andre jegerne som delte opplevel-
sen med skytter og hund.


