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Revisjon av regional forvaltningsplan for rovvilt i region 4 - Høring 
 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø- 21/114, har i møte 23.11.2021 fattet følgende vedtak: 
 

1. I Eidsvoll slippes det et stort antall beitedyr på utmarksbeite hvert år, og tap forårsaket av 
rovdyr kan være betydelig. Kommunen anser det derfor som helt avgjørende at den 
differensierte forvaltningen videreføres og at Eidsvoll fortsatt tilhører et prioritert 
beiteområde, dvs. forvaltningsområde 1. Eidsvoll kommune støtter de foreslåtte 
strategiene for forvaltningsområde 1, både når det gjelder økonomiske virkemidler og 
uttak av rovvilt.  

2. Eidsvoll kommune vil påpeke at når det først blir gitt skadefellingstillatelse, må det legges 
best mulig til rette for et effektivt uttak av skadegjører. Et viktig element i dette er å sørge 
for at det er tilgang på trente hunder i regionen, slik at en ikke må vente i flere timer på å 
hente hunder fra andre områder. Det er også viktig at det gode samarbeidet som eksisterer 
mellom region 4 og region 5 i forhold til skadefelling opprettholdes og videreutvikles. 

3. Eidsvoll kommune støtter forslaget til samordning av økonomiske virkemidler, og vil 
samtidig påpeke at dagens samarbeid mellom kommunen og Statsforvalteren mht. bruk og 
samordning av tilskuddsordninger fungerer veldig godt. 

 
Hovedutvalg for næring plan og miljø gir også sin støtte til høringsuttalelsen ifra Eidsvoll Sankelag SA. 
Det er spesielt viktig å ha fokus på Eidsvoll østside som er i beiteprioritert område, men som allikevel 
stadig opplever store tap til rovvilt. Vi vil også spesielt fremheve og støtte for synspunkt ang. fare for 
å lage en «mellomsone» på «Romerikssletta». 
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