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Saksutredning: 

Forbundsstyret har mottatt henvendelse fra initiativtakere til opprettelse av ny områdeklubb. De ber 

FS innstille ovenfor RS om opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb med Møre og Romsdal som 

aktivitetsområdet.  

 

Søknad fra initiativtakere til opprettelse av ny områdeklubb: 

 
Opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb 

Vi ber herved forbundsstyret innstille RS om opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb med Møre og 

Romsdal som aktivitetsområdet. 

 

Bakgrunn 

Antallet elghunder på Nordvestlandet er i vekst og potensialet for videre utbredelse av elghunden som jakt -og 

ettersøkshund i regionen er stor. Det er ikke tradisjon for bruk av elghunder til jakt i området, men dette er i 

ferd med å endre seg og det meldes om et underskudd på aktive ettersøksekvipasjer i hele regionen. 

I fylkene Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane ble det i 2020 skutt 36.000 hjort. Til sammenligning ble 

det skutt 31.700 elg i Norge. Forskere mener hjorten er den store klimavinneren blant hjortedyrene i Norge, og 

området bør derfor kunne defineres som strategisk viktig for videre utbredelse av elghunden i Norge. 

 

Områdeklubber 

Fylkene Møre og Romsdal og gamle Sogn og 

Fjordane har ikke en egen lokal 

Elghundklubb. De røde prikkene i kartet viser 

områdeklubbene i Sør-Norge.  

Det er i dag et godt samarbeid med de 

nærliggende områdeklubbene Sør-Trøndelag 

EHK og Jotunfjell-Fjordane EHK, men det er 

store avstander fra Møre i vest til Vågå eller 

Støren i nord. Det er til disse områdene 

medlemmene i fylket må reise til når 

klubbene arrangerer fysiske møter og 

arrangementer. 

Området på Nordvestlandet trenger nå 

forutsigbarhet og langsiktighet for å sikre 

lokalt engasjement og aktivitet. Det er derfor 

behov for en lokal Elghundklubb som i større 

grad kan følge opp de lokale behovene uten å 

måtte klarere det med et styre som må ta 

hensyn til interessene for et større geografisk 

område.  



Reisevei og medlemspotensialet 

Reisevei er for mange et kritisk moment, og dette argumentet blir ofte avgjørende for om medlemmer møter 

eller ikke på et arrangement eller et årsmøte. I 1996 ble Hordaland EHK opprettet, og området på Møre har 

mange likhetstrekk med området til Hordaland EHK. Medlemspotensialet mener vi ligger mellom 200-300 

medlemmer innen 5-7år.  

 

Navn på områdeklubb 

De fleste områdeklubber har en referanse til et område eller til et geografisk navn. Dette handler om identitet 

både for medlemmer og for klubb. For området vårt er det i dag ingen referanser til noen nærliggende 

områdeklubb, og det er unaturlig for et medlem på Møre å skulle «høre-til» Sør-Trøndelag EHK eller Jotunfjell-

Fjordane EHK. 

 

Ønske fra oss som bor i Møre og Romsdal 

Det ble høsten 2022 gjennomført en spørreundersøkelse for elghundeiere med postnummer i Møre & Romsdal 

fylke. Undersøkelsen ble lagt ut på sosiale medier og det ble sendt ut SMS til alle med elghund i NKKs -register 

for godkjente ettersøksekvipasjer. 99 personer besvarte denne spørreundersøkelsen, og 93% av de spurte 

ønsker at vi starter arbeidet med å opprette en lokal Elghundklubb i fylket som skal sikre lokalt engasjement og 

aktivitet.  

 

Aktivitetsområdet 

Det er viktig at Møre og Romsdal blir et felles aktivitetsområde. Vi som er dommere og ressurspersoner i fylket 

samarbeider om flere arrangement, og området har potensialet for å utdanne flere dommere og øke 

aktiviteten om vi samles i en klubb, og et felles aktivitetsområde. Området sør for Romsdalsfjorden i Møre og 

Romsdal er benyttet lite til elghundprøver de siste 10 årene. Området nord for Romsdalsfjorden er benyttet 

noe mer av Sør-Trøndelag EHK. 

 

Veien videre 

Vi er mange som nå ønsker å jobbe for videre utbredelse av elghunden på Nordvestlandet, men vi trenger 

forutsigbarhet i en lokal områdeklubb som sikrer lokalt engasjement og aktivitet. Vi kan ikke se noen 

utfordringer ved at flere områdeklubber ønsker å drive aktivitet på Møre, og ønsker samarbeid om aktivitet og 

dommere. 

 

Vi håper med dette at forbundsstyret tar vårt ønske videre til RS 2023. Dette dokumentet kan benyttes i RS 

mappen som underlag for saken. 

 

 

På vegne av: 

Bandhunddommer: Asgeir Rausand  

Bandhunddommer: Kjetil Sæther  

Bandhunddommer: Nils Haugen 

Bandhunddommer: Kjell Inge Søvik 

Ettersøksdommer: Gaute Aamlid 

Ettersøksdommer: Odd Hellevik 

Bandhunddommer | Ettersøksdommer: Svenn Magnus Runde -Kontaktperson 

 


