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Høring om forslag til forskriftsendringer for mer effektiv 

felling av jerv 

 
Bakgrunn for høringen  
 

Klima- og miljødirektoratet sender med dette ut forslag til midlertidige og permanente 

endringer i gjeldende regelverk for å øke muligheten for å effektivisere lisensfelling av jerv. 

 

 

Høringssvar fra Norsk Sau og Geit 
 

Innledningsvis ønsker Norsk Sau og Geit (NSG) å påpeke at endringsforslagene er et skritt i 

riktig retning for effektivisering i lisensjakten av jerv. Skrittet er derimot kort, og NSGs 

kommentarer til forskriftsendringene følger under. 

 

Først og fremst må det må være et overskyggende mål med jakten at det legges til rette for at 

beitedyr blir politisk akseptert. Slik dokumentet framstår per i dag er ikke beitedyr nevnt. 

 

2.3 Bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv 

Det er et positivt tiltak at det skal gjennomføres en utprøvingsperiode med bruk av kunstig 

lys på åte i tre år. Denne tillatelsen bør gis på generell basis i samme periode, eventuelt at det 

åpnes for at flere prøveprosjekt kan godkjennes av Fylkesmannen parallelt med de som 

allerede er godkjent. 

 

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

fangstbås 

I tråd med oppmykning av motorferdselloven mener NSG at det er naturlig at transport til og 

tilsyn med åte, åtebu og fangstbås tillates ved bruk av snøscooter. Dette vil være viktig for å 

kunne gjennomføre et mest mulig effektivt uttak av jerv, og er spesielt viktig for områder 

hvor jerven oppholder seg langt fra bilvei. Det er lite eller ingen logikk i at snøscooterferdsel 

tillates brukt i tamreindrifta og i SNOs oppsynsvirksomhet, men ilegges restriksjoner når det 

gjelder jervejakt. 
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Herunder påpekes også konflikter som oppstår i tilknytning til områdevern (nasjonalpark, 

o.l.), hvor forvaltning (forbud mot motorferdsel) ikke nødvendigvis fungerer i 

overensstemmelse med vernets hensikt (opprettholdelse av kulturlandskap). 

 

2.4 Kameraovervåking/elektronisk overvåking av fangstbås for jerv 

Det bør også åpnes for kameraovervåkning av jervebås, også når dette kan medføre at båsen 

ikke kan besøkes daglig grunnet værforhold. Jerven er et rovdyr tilpasset naturen den lever i 

og har ingen garanti for daglig tilgang på mat. NSG anser derfor at hensynet til beitedyrs 

dyrevelferd i beiteprioriterte områder må ilegges overordnet prioritet i slike 

konfliktsituasjoner. 

 

Avslutningsvis ønsker også NSG at det tillates brukt løs på drevet halsende hund for en mest 

mulig effektiv lisensfelling av jerv. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone Våg (s)        Lars Erik Wallin (s) 

styreleder        generalsekretær  


