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Svar på høringsbrev - Forslag til forskriftsendring for mer effektiv felling av jerv samt 

oppretting av inkurie i viltloven 

 

Vi viser til høringsbrev datert 20.02.15 hvor Klima og miljødepartementet sender på høring 

forslag til endringer i gjeldende regelverk for å øke muligheten for mer effektiv lisensfelling 

av jerv. 

 

Sundvollen-erklæringen slår fast at Regjeringen vil sikre levedyktige bestander av de store 

rovviltartene i henhold til rovviltforliket, og søke å redusere konfliktnivået. Det er bred 

politisk enighet om at antall ynglinger av jerv skal holdes så nær bestandsmålet som mulig, og 

at lisensfellingen ikke har fungert godt nok. Bestanden har ligget godt over bestandsmålet 

gjennom flere år.   

 

Jakt på jerv er utfordrende. En mer effektiv og forutsigbar jervejakt er viktig for å kunne 

holde jervebestanden nede og redusere konflikten med beitenæringene. Landbruks- og 

matdepartementet ser positivt på tiltak for mer effektiv felling av jerv. LMD stiller seg derfor 

også positiv til at det etableres forsøksordninger for mer effektivt uttak av jerv.  

 

LMD mener det kan være hensiktsmessig at det åpnes for at flere aktører fra flere regioner 

kan delta i forsøksordningen, slik som det også ble nevnt på møtet i Kontaktutvalget for 

rovviltforvaltning den 18. mars i år. Vi ber KLD vurdere om de foreslåtte forskriftsendringene 

kan gjøres gjeldende innenfor større geografiske områder. 

 

LMD stiller seg positiv til at det åpnes for motorisert ferdsel ved utkjøring av åtebuer, åte og 

jervebåser i forbindelse med felling av jerv. LMD mener det også ut fra dyrevernhensyn er 

viktig at det legges til rette for at en på en enkel og god måte skal kunne inspisere 



Side 2 

 

jervebåsene. Det bør derfor også åpnes for bruk av motorisert ferdsel til dette formålet i 

samme omfang som for utsetting av jervebåser. 

 

Vi støtter forslaget til endring av viltlovens § 35. Det er positivt at det klargjøres i loven at 

Miljødirektoratet kan bestemme at felling kan gjøres uten hensyn til de generelle reglene som 

gjelder for jakt og fangst, når felling skjer for å forhindre skade på bufe og tamrein. 

 

Med hilsen  

 

 

Kristin Nummedal (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Henrik Høyer Holgersen 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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