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Uttalelse til forslag til forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv

Fylkesmannen i Buskerud slutter seg til Klima- og miljødepartementets forslag til 
forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv. Per i dag mener vi det ikke foreligger 
fullgode løsninger for et mer liberalt krav til tilsyn ved bruk av bås for levende fangst av 
jerv. 

Vi viser til Klima- og miljødepartementets høringsbrev av 20. februar 2015.

For å legge til rette for en mer effektiv felling av jerv fremmer departementet forslag til både 
foreløpige og permanente forskriftsendringer i gjeldende regelverk. Samtidig høres det på 
endringer i viltloven for retting av feil.  

Endringsforslagene i regelverket for mer effektiv felling av jerv innebærer en midlertid ny 
bestemmelse i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst om bruk av kunstig lys ved 
åtejakt (§ 29a) og nye bestemmelser i den nasjonale motorferdselforskriften om bruk av 
snøscooter i forbindelse med felling av jerv (§§ 6a og 7). 

Fylkesmannen har ingen merknader til de foreslåtte endringene og slutter seg til 
departementets forslag om lov- og forskriftsendringer.

Videre ønsker Klima- og miljødepartementet høringsinstansens vurdering av innspill om et 
mer liberalt krav til tilsyn med fangstbås for jerv. Innspillet innebærer at tilsyn med bruk av 
kameraovervåking likestilles med dagens krav om fysisk tilsyn. Departementet tar ikke 
stilling til dette, men ber om innspill fra høringsinstansene som ledd i en bredere og grundig 
vurdering seinere. 

Jervens normale utbredelse og arealbruk tilsier at jakt og spesielt fangst er krevende. På 
landsbasis er fellingsprosenten lav og andelen tatt i bås er relativt liten (ca. 8,5 % siste fem år 
i følge Rovbase). I dag er det krav om fysisk eller visuelt tilsyn med kikkert minst hver 
morgen og kveld av fangstbåser for jerv og gaupe. Dette gir visse begrensninger i hvor slike 
fangstbåser kan benyttes. Fylkesmannen ser at elektronisk overvåking kan forenkle fangsten 
og tilsynet, og vil samtidig kunne gi mer fleksibel og utvidet mulighet for plassering av 
båsene. Av hensyn til viltlovens krav om human jaktutøvelse er vi likevel skeptisk til om det 
bør tillates bruk av kameraovervåking som eneste metode for tilsyn. Bruk av bås til fangst av 
jerv foregår ofte under svært tøffe klimatiske forhold. Værforholdene i spesielt fjellet kan 
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være ekstreme i fangstperioden, og vi er enige i departementets betenkeligheter og vurdering 
om at det i dag ikke eksisterer gode løsninger som ivaretar jervens velferd eller viltlovens 
krav om human jaktutøvelse. Dette spesielt dersom ekstreme værforhold brått setter inn. 

Ved en eventuell seinere vurdering av endra krav til tilsyn ved bruk av fangstredskaper for 
levende fangst av vilt, bør også gaupe inngå. Bruk av bås til fangst av gaupe er stedvis utbredt 
i rovviltregion 2 og vi er kjent med at det i dag er en viss bruk av kameraovervåking som 
supplement til fysisk tilsyn etter gjeldende regler.  

Med hilsen

Anders J. Horgen
kst. avdelingsdirektør

Even Knutsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare 
sendt elektronisk.


