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Til Stortinget

Bakgrunn
Antall jerv har i mange år ligget langt over bestands-

målet, og lisensjakt på jerv har til dels vært mislykket
fordi bare om lag halvparten av de fastsatte kvotene
gjennom flere år er blitt tatt ut. At man i mange år har
ligget langt over bestandsmålet, har skapt store
problemer for beitenæringa og for tamreindrift mange
steder i landet.

I 2017 kom man ned på bestandsmålet med 39 årli-
ge kull, men i løpet av 2018 har bestanden av jerv igjen
økt kraftig, særlig i Trøndelag og Hedmark. Det inne-
bærer at man i løpet av 2018 er kommet opp i 53 regist-
rerte kull.

De siste tre årene har det vært gjennomført en prø-
veordning med kunstig belysning ved åtejakt og elek-
tronisk overvåkning av jervebåser. Prosjektet ble avslut-
tet i februar 2018 og har fått gode skussmål. 

Tiltak med kunstig lys og elektronisk overvåkning
har effektivisert jakten slik at flere dyr blir felt. Det inne-
bærer at man har kommet nærmere den kvoten som er
satt for lisensfelling. Tiltakene har også bidratt til bedre
dyrevelferd gjennom økt sikkerhet for human avlivning
av jerv og bedre tilsyn med fangstbåser. 

Etter at prøveperioden ble avsluttet, har regjeringen
avslått søknader fra enkeltkommuner om å fortsette

prosjektet og gitt utrykk for at en permanent ordning
ikke vil bli etablert. 

Når ordningen har gitt gode resultater både når det
gjelder effektivitet og dyrevelferd, og i tillegg har bidratt
til at en større andel av lisenskvoten for jerv blir tatt ut,
er det uforståelig at det gis avslag på søknader om å fort-
sette ordningen. 

Dette er en ordning som bør gjøres permanent. Det
er ingen grunn til at man skal vanskeliggjøre en ordinær
lisensjakt med utdaterte og ineffektive virkemidler. Må-
let må være å gjøre jakten effektiv og profesjonell. 

Ansvaret for å holde seg på bestandsmålet må tas i
forbindelse med fastsettelse av kvoter, ikke ved å gjøre
jakten tungvint og gammeldags. Tiltakene som ble inn-
ført i en prøveperiode, må derfor gjøres permanente.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :

1. Kunstig belysning og elektronisk overvåkning gjø-
res til permanente virkemidler ved all åtejakt på
jerv. 

2. Snøscooter tillates brukt ved inspeksjon av åtebuer
og uttransportering av åte og bu og ved transport av
personell og jegere ved åtejakt. 

3. Det tillates bruk av lommelykt/hodelykt ved spor-
jakt på jerv.

4. Det stilles midler til rådighet for en utvidet overvåk-
ning av områder under kalvingsperioden for tam-
rein.

5. Lisensfellingsperioden for jerv utvides slik at den
starter 20. august.
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6. Det tillates løs, på drevet halsende hund ved lisensfelling av jerv.

3. oktober 2018

Marit Arnstad Heidi Greni Ole André Myhrvold

                                      Sandra Borch                         Marit Knutsdatter Strand


