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Mer effektiv felling av jerv - uttalelse til forskriftsendringer  
Det vises til Klima og miljødepartementets brev av 20.02.15. 
 
Sametinget vil innledningsvis si at bestandsmålene for jerv har i flere år ligget over det 
fastsatte målet i de fire nordligste regionene. Sametinget vil spesielt framheve region 8 hvor 
bestandene har til tider vært nær det tredobbelte av bestandsmålet ( i 2012 var bestanden 
28 ynglinger og målet er 10 ynglinger). Det høye antallet ynglinger har skapt store tap for 
saue- og reindriftsnæringen. Det har også skapt frustrasjon over at rovviltmyndighetene ikke 
sørger for at bestandsmålet reduseres.  
 
Sametinget er enig i departementets forslag om å effektivisere lisensfellingen på jerv. Både 
ressursmessig og med tanke på effektiviteten, kan lisensjakta bedres og gjøres billigere ved 
å ta i bruk blant annet snescootere og andre hjelpemidler. Hiuttak kan til sine tider være 
meget tidkrevende, dyrt og i flere tilfeller være til liten nytte hvis hiene er tomme eller at man 
rett og slett ikke finner hi. 
 
For Sametinget er det viktig å sikre at beitedyr kan bruke utmarka til beite uten store 
omkostninger til tap. Både reindriftsnæringen og sauenæringen er viktige næringer i samiske 
områder, og en viktig del av det samiske kulturgrunnlaget. I så måte vil en effektivisering av 
jervejakta være et viktig tiltak for å sikre gode vilkår for beitenæringene i samiske områder 
 
Sametinget har ingen innvendinger mot å tillate kunstig lys ved åtejakt på jerv i de områdene 
som er nevnt i forbindelse med endringer av § 29a i forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst. Ved å prøve ut slike metoder kan det gi grunnlag for å etablere permanente 
ordninger for bruk av kunstig lys.   
 
Departementet har foreslått å endre § 6a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. Endringen dreier seg om å tillate bruk av snøscootere ved uttransportering 
av åte, åtebu og fangstbås og ved tilsyn av fangstbås. Sametinget støtter forslaget om å gi 
en generell tillatelse til å søke til det nevnte formålet. Sametinget er ikke enig i å utelukke 
bruk av snescooter i inspeksjonsøyemed - Sametinget mener at det må åpnes for bruk av 
snescooter i slike tilfeller også. I samiske områder vil det være en nærmest umulig oppgave 
å bruke ski til slike formål. Uttak av jerv kan måtte skje i fjerntliggende områder, og den 
eneste overkommelige måten å komme fram til slike plasser på er med scooter. Bruk av  
 
 
 
 
 



snescooter må kunne gis som en generell tillatelse også når det gjelder i 
inspeksjonsøyemed, og ikke avgrenses til prosjektet i Sogn og Prosjekt Utmark. 
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