
         Eidsvoll 25.11.2022 

Brev til rovviltnemnda om gaupe fra beitelagene i Eidsvoll og Feiring    

  

De siste årene har vi sett økende gaupeskader. Samtidig er ikke bestandsmålet i regionen oppnådd, 

dermed er det vanskelig å få jakt på gaupe. Problemet er at gaupebestanden i regionen nå øker i 

beiteprioritert område, og ikke i de områdene som ikke har beitedyr på utmarksbeite. Dette er svært 

uheldig. Og dette er en problemstilling som rovviltnemda må ta tak i.  

På østsiden i Eidsvoll er det mye tap av lam i område rundt Grønsjøen og rundt Jøndalsvangen. To 

lam dokumentert tatt av gaupe, og mange flere antatt tatt av gaupe. Det har vært synsobservasjon 

av familiegruppe med gaupe, og bilder av familegruppe med gaupe i området i løpet av 

beitesesongen.   

I Feiring er det dokumentert lam tatt av gaupe på innmark i midtbygda i høst. Det er sett gaupe i 

Nord-Feiring, og på minst to kameraer i Nord-Feiring er det tatt bilder av gaupe.  

Det er i tillegg et stort rovdyrtrykk fra før. Gjentagende ulveskader. Rovdyrpresset på beitenæringa er 

kritisk høyt. Vi kan ikke tolerere tap fra gaupe i disse beiteprioriterte områdene.  

De siste årene har det vært dårlig med sporsnø, det har derfor vært vanskelig å telle familiegrupper 

for offisiell registering. Miljøet som tidligere drev med sporing tidligere er også redusert. Det er helt 

tydelig på tap av beitedyr, og synsobservasjoner at det er mer gaupe i området enn det har vært på 

mange år. Det må settes av ressurser til offisiell registering.  

Beiteprioriterte områder i Eidsvoll ligger imot fylkesgrensa til Innlandet. Det er et problem at gaupe 

som registreres rett på andre siden av grensen ikke teller i vår region. 

 

Med bakgrunn i dette ber beitelagene i Eidsvoll og Feiring om at det blir gitt fellingskvoter på 

gaupe i beiteprioritert område nord i regionen i vinter. Det må være tydelig geografisk avgrensing 

slik at det er helt målrettet imot dyrene som gjør skade i beiteprioritert område.  

I tillegg til kvotejakt i vinter så må det også være svært lav terskel for å gi skadefelling neste 

sesong.  
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