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Uttalelse på høring - forslag til forskriftsendring - midlertidig videreføring 
av forsøksordning for mer effektiv felling av jerv 
Fylkesmannen viser til høringsbrev fra Klima- og miljødepartementet (KLD) datert 18. 
september 2018 vedrørende forslag til forskriftsendring for midlertidig videreføring av 
forsøksordning for mer effektiv felling av jerv.  
 
Fylkesmannen i Trøndelag støtter KLD sitt forslag om midlertidig videreføring 
av forsøksordning for mer effektiv felling av jerv. 
  
Fra og med lisensfellingsperioden for jerv 2015/16 har KLD åpnet opp for, som en 
midlertidig ordning, bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv og elektronisk overvåking 
av fangstbås for jerv. En forutsetning har vært at prosjektene ble godkjent av KLD. 
Prosjektperiodene ble avsluttet 15. februar 2018. 
 
I Trøndelag var det fem prosjekt som har vært med i prøveordningen; Oppdal, 
Rennebu, Meråker/Innherred samkommune, NJFF avd. Nord-Trøndelag og Grong 
Videregående skole. I forbindelse med en eventuell videreføring av forsøksordningen 
må det avklares om prosjektområdene må søke om re-godkjenning av sine 
prosjekter, eller om de kan videreføre utprøvingen innenfor fastsatte vilkår, gitt at 
forskriftsendringen blir som foreslått. 
 
Fylkesmannen har hatt tettest oppfølging av fellesprosjektet mellom Meråker 
kommune og Innherred samkommune (nå Verdal og Levanger kommuner). Her fikk 
kommunene prøvd ut både bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv og bruk av 
elektronisk overvåking av båser for fangst av jerv. Fylkesmannens erfaring er at dette 
har fungert godt. I løpet av prosjektperioden ble det felt fire jerver på åteplassen der 
kunstig lys ble benyttet. 
 
Når det gjelder bruk av elektronisk overvåking av båser for fangst av jerv gir dette 
Fylkesmannen muligheten til et reelt tilsyn med båsene. For de båsene som sto i 
Verdal kommune fikk Fylkesmannen tilgang til e-post kontoen hvor bildene fra 
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viltkameraet ble sendt. Dermed kunne Fylkesmannen gå inn å få dokumentert at den 
elektroniske overvåkingen fungerte. Tidligere har Fylkesmannen bedt Statens 
naturoppsyn om å gjennomføre fysisk tilsyn med båsene. Dette har kun gitt en 
vurdering om tilsyn to ganger daglig er faktisk gjennomførbart, samt ved sporsnø om 
tilsyn er gjennomført de(n) siste dagen(e). 
 
Det er viktig at det gjennomføres en grundig evaluering av forsøksordningen før det 
avgjøres om det skal åpnes opp for at adgangen til bruk av kunstig lys ved åtejakt på 
jerv og elektronisk overvåking av jervbåser gjøres permanent eller ikke. 
 
De vilkårene som har vært stilt de forskjellige prosjektene bør videreføres slik 
høringsforslaget forutsetter. I påvente av den endelige evalueringen bør det ikke 
åpnes opp for flere prosjekter enn de KLD allerede har godkjent. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørnar Wiseth (e.f.) 
Klima- og miljøavdelingen 
 
 

Inge Hafstad 
Seniorrådgiver 
Klima- og miljøavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


