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HØRING, FORSKRIFTSENDRINGER FOR MER EFFEKTIV FELLING AV 

JERV 
 

Det vises til Klima- og miljødepartementet sitt brev av 20.02.2015 om  høring ”forslag til forskriftsendringer for mer 

effektiv felling av jerv”.   

 

I høringsbrevet skriver departementet. 

”Som det fremgår ovenfor, skjer en stor del av uttakene av jerv gjennom hiuttak. Hiuttak er en 

fellingsmetode som er kontroversiell, samtidig som den er krevende både mht. menneskelige og 

økonomiske ressurser. Det er derfor et mål å redusere omfanget av hiuttak og i stedet effektivisere 

lisensfellingen. På denne bakgrunn har Klima- og miljøministeren uttalt at hun  

vil se nærmere på tiltak som kan effektivisere lisensfelling av jerv og som gjelder bruk av snøskuter 

til uttransportering av åte og åtebu, bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv og bruk av 

kameraovervåking/elektronisk overvåking av fangstbås for jerv.  

Klima- og miljødepartementet har på bakgrunn av statsrådens signaler mottatt tre søknader fra 

henholdsvis Sogn, Nordland og Grong som alle gjelder prosjekter og tiltak knyttet til målet om å 

effektivisere lisensfellingen av jerv.  

Beitelaga i Indre Sogn ønsker å gjennomføre et 3-årig prosjekt der man prøver ut åtejakt, kunstig 

lys på åte, jervebås med kameraovervåking og persontransport med snøscooter. Et pågående 

jerveprosjekt i Nordland, Prosjekt Utmark, ønsker å prøve ut tiltak som gjelder persontransport med 

snøscooter til åtebu, bruk av kunstig lys på jerveåte og utprøving av jervebås med 

kameraovervåking. Videre ønsker Grong videregående skole, i samarbeid med SNO, å bruke 

kunstig lys på åte i forbindelse med opplæring i åtejakt.  

Klima- og miljødepartementets vurderinger og forslag når det gjelder disse virkemidlene fremgår 

nedenfor.” 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag  støtter departementet når de vil legge til rette for en mer effektiv 

lisensfelling av jerv.   

Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår at  tiltakene ikke bare må gjelde for  prosjektene i 

Sogn, Nordland og Grong, men for hele landet.  Dersom det ikke åpnes for dette må det åpnes 
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for at nye prosjekt i andre områder vil få samme rammebetingelser som de tre  nevnte 

prosjekt.  Dette gjelder for alle tre forslagene. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil videre foreslå at lisensfellingsperioden utvides  til 20.8.  til 

28.2. 

KOMMENTAR TIL DE ENKELTE FORSLAGENE I HØRINGEN: 

2. 2. Bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv. 

Departementet foreslår  en ny bestemmelse i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med 

følgende ordlyd:  

§ 29a. Kunstig lys ved åtejakt på jerv 

Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv i prosjektområdene tilknyttet beitelaga i 

Sogn sin utprøving av mer effektiv lisensfelling av jerv, og utprøvingen i Nordland ”Prosjekt 

Utmark”. Likeledes kan fast montert kunstig lys benyttes ved opplæring i åtejakt på jerv i regi av 

Grong videregående skole og Statens naturoppsyn. Avgrensningen av prosjektområdene skjer i 

samråd med Fylkesmannen.  

Bestemmelsene i første ledd gjelder til og med 15. februar 2018.  

Norsk Bonde- og  Småbrukarlag  viser til Viltlovens  § 20 femte ledd at Klima- og 

miljødepartementet ved forskrift kan tillate at kunstig lys benyttes ved åtejakt på andre arter enn 

rødrev.  

Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår at § 29 a får denne ordlyd. 

Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv. 

 

2.3 Bruk av snøscooter ved uttransportering av åte, åtebu og fangstbås og ved tilsyn med 

fangstbås  

Konkret foreslår departementet følgende nye bestemmelse i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag:  

§ 6a. Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av 

jervebåser, åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv. For beitelaga i Sogn sin utprøving av 

mer effektiv lisensfelling av jerv, og utprøvingen i Nordland ”Prosjekt Utmark”, kan kommunen 

etter søknad også gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for transport til og fra jervebåser i 

forbindelse med tilsyn. Bestemmelsen i annet punktum gjelder til og med 15. februar 2018.  

Kjøring som nevnt i første ledd skal skje etter bestemte traseer som angis i kommunens vedtak. 

Traseene skal ikke gå gjennom verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Videre skal det ved fastsetting av traseer tas hensyn til støy og andre ulemper for 

friluftslivet og hensyn til naturmangfold og bolig- og hytteområder.  

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår at  § 6 a får denne ordlyden: 
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Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av 

jervebåser, åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv samt gi tillatelse til bruk av 

snøscooter på vinterføre for transport til og fra jervebåser i forbindelse med tilsyn. 

Kjøring som nevnt i første ledd skal skje etter bestemte traseer som angis i kommunens vedtak. 

Traseene skal om mulig ikke gå gjennom verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Videre skal det ved fastsetting av traseer tas hensyn til støy og andre ulemper for 

friluftslivet og hensyn til naturmangfold og bolig- og hytteområde. 

2.4 Kameraovervåking/elektronisk overvåking av fangstbås for jerv. 

Departementet ønsker ikke på nåværende tidspunkt å ta stilling til om det åpnes for bruk av 

kameraovervåking/ elektronisk overvåking av fangstbås for jerv. 

Kameraovervåking vil være et viktig tiltak for human uttak  av jerv, da varsel blir gitt straks jerv er 

i båsen.  Kameraovervåking vil redusere behov for ferdsel/tilsyn.  Dette vil være viktig i 

villreinområdene, som er jervens  viktigste leveområde.  Departementet er opptatt av en mer 

effektiv lisensjakt på jerv, noe vi støtter.  Kameraovervåking er et av de viktigste og mest effektive 

tiltak for en human og effektiv jakt på jerv.  Økt  bruk av kameraovervåkning vil gi som 

konsekvens redusert behov for scooter kjøring 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår følgende ordlyd i § 34 første ledd. 

”Bruker av fangstredskap som fanger viltet levende plikter å føre tilsyn med fangstredskapet 

minst en gang hvert døgn,  kameraovervåking/elektronisk overvåking kan erstatte dette.Ved 

fangst av villmink, gaupe og jerv skal det minst føres tilsyn hver morgen og kveld, 

kameraovervåking/elektronisk overvåking kan erstatte dette. Brukeren plikter straks å slippe 

fri fredet viltart eller viltart som ikke tillates fanget i vedkommende redskap”.  

 

 

 
Med vennlig hilsen  
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
 
 
  
Olaf Godli                                            John Petter Løvstad 
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