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Uttalelse til forslag om forskriftsendringer for mer effektiv felling av
jerv - oppretting av inkurie i viltloven

Klima- og miljødepartementet har i brev datert 20. februar 2015 sendt forslag om
forskriftsendringer for mer effektiv felling av jerv og oppretting av inkurie i viltloven ut på
offentlig høring. Høringsfrist er satt til 7. april 2015. Endringene i går på å tillate bruk av
kunstig lys ved åtejakt på jerv, bruk av snøscooter ved uttransportering av åte, åtebuer,
fangstbås og ved tilsyn med fangstbås, samt bruk av elektronisk overvåking av fangstbås.
Disse endringene er en del av tre proveprosjekter i henholdsvis Sogn. Nordland og Grong der
målsettingen er å effektivisere lisensfellingen av jerv. Sogn og Nordland ønsker å teste ut
kunstig lys på åte, bruk av elektronisk overvåking og persontransport med snøscooter i
forbindelse med tilsyn av fangstbås. Grong ønsker å teste ut bruk av kunstig lys ved åtejakt.

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge er fornøyd med at Klima- og miljødepartementet følger
opp deler av de punktene rovviltnemndene skisserer i brev til KLD og Landbruks- og
matdepartementet datert 4. februar 2014. Forslaget til forskriftsendringer følger forslagene nr.
7, 9 og 10 i brevet fra rovviltnemndene. Rovviltnemnda er overbevist om at tiltakene vil være
med på å effektivisere lisensfellingen av.jerv. Spesielt vil elektronisk overvåking av
fangstbåser for jerv bidra til at plasseringen av båsene vil kunne tilpasses jervens
vandringsmønster og ikke mulighetene for tilsyn slik det er i dag. Nemnda ønsker at
ordningen med clektronisk overvåking kommer på plass så raskt som mulig.

Rovviltnemnda har forståelse av at tiltakene for å effektivisere fellingen av jerv må testes ut
før det blir en permanent forskriftsendring, men mener at to sesonger er tilstrekkelig.
Rovviltnemnda i region 6 foreslår derfor at forsøksperioden strekker seg til 15. februar 2017
og ikke 15. februar 2018 som foreslått. Dette gjelder de endringer som er foreslått som en del
av de tre prøveprosjekter i henholdsvis Sogn. Nordland og Grong der målsettingen er å
effektivisere lisensfellingen av jerv.

Det foreslås også endringer i viltloven der viltlovens §§ 12. 13 og 14a ble fjernet når
naturmangfoldloven ble vedtatt den 19. juni 2009. Disse skulle erstattes av
naturmangfoldlovens § 18 som omhandler uttak av vilt for en rekke formål. Den tidligere
bestemmelsen om at myndighetene kan iverksette eller gi tillatelse til felling «uten hensyn til
de regler som ellers gjelder» ble ved en inkurie ikke erstattet med noen tilsvarende
bestemmelse i naturmangfoldloven. Rovviltnemnda er positiv til at denne inkurien blir rettet
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opp og at viltlovens § 35 (unntak ved felling fra regler om jakt og fangst) endres i tråd med
KLDs forslag.

Med hilsen

Arne Braut
Leder

Inge Hafstad
Sekretær
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