
Prosjekt - bærekraftige jervebestander i Nordland 

Prosjekt Utmark har søkt midler til gjennomføring av et treårig prosjekt, der målet er å 

styrke/effektivisere dagens lisensjakt på jerv i Nordland. Prosjektet ønsker å bidra til at 

flere jegere kan drive en effektiv jakt, slik at fremtidens kvoter på skadevoldende jerv kan 

tas ut gjennom ordinær lisensjakt. Personer med interesse/innspill til prosjektet kan 

kontakte prosjektleder Vidar Johan Bentsen.  

Årlig brukes mye ressurser på å redusere konfliktnivået mellom rovdyrforvaltningen og 

beitenæringen, som i dag oppleves for høyt. Det har i løpet av 2011/2012 oppstått flere 

situasjoner i Nordland som har ført til en eskalering av denne konflikten. Manglende felling 

av bjørn i Hattfjelldal, lav uttelling på årets lisensjakt på jerv samt reduserte gaupekvoter for 

2012 er eksempler på dette.   

 

 

 

 

 

Rein tatt av jerv.                                                                          

Foto: Jim Tovås Kristensen 

 

Prosjekt Utmark ønsker å bidra til å redusere konfliktnivået mellom beitenæring og 

rovdyrforvaltningen. Det ble i januar 2012 søkt om finansiering til prosjektet ”bærekraftige 

jervepopulasjoner i Nordland” fra FKT - midlene (midler til forebyggende og 

konfliktdempende tiltak). Prosjektet har som målsetting å styrke/effektivisere lisensjakta på 

jerv i Nordland slik at kvotene på skadevoldende jerv skal være mulig å ta ut gjennom 

ordinær lisensjakt. Dette er ei vanskelig, tidkrevende og kostbar jakt der det er mange faktorer 

som må være på plass før den faktiske jakta kan starte. Arbeidet knyttet opp mot oppretting av 

jervebu/bås, grunneiers tillatelse, godkjent åte og transport av denne, viltkamera, åtevarslere 

og gode lokaliteter fører til at dette er en jakt 

som få personer setter i gang med. Prosjektet 

ønsker å bidra/initiere på alle disse punktene 

for å gjøre det enklere å starte opp med jakta. 

I tillegg ønsker vi å arrangere kurskvelder, 

samt bidra med organiseringen av jaktlag. 

Dette vil bidra til å øke jaktmengden, 

samtidig som kunnskapen rundt jakta øker. 

                                 

 

                                 Jerv på åte i Saltdal. 

                                 Foto: Stein Halvorsen 



Dagens tapstall for beitedyr tatt av rovvilt har stabilisert seg på et urovekkende høyt nivå. 

6478 voksne sauer og lam ble omsøkt erstattet i 2011, mens 8527 sau og lam ble omsøkt i 

2010 (se figur 1). Denne nedgangen skyldes antakelig tiltak iverksatt for å redusere tapene, 

samtidig som det har vært store mengder smågnagere i 2011. Det ble i tilegg sluppet 10786 

færre sau/lam på beite i 2011 sammenlignet med 2010. For tamrein er tapstallene i Nordland 

stigende og i 2011 ble 6417 rein omsøkt (se figur 2). Av de fem store rovviltartene er det, på 

landsbasis, fortsatt jerven som gjør størst skade. I Nordland er bestandsmålet på jerv satt til 10 

årlige ynglinger, de siste tre årene har antall ynglinger ligget på henholdsvis 11, 13 og 14. Den 

totale bestanden i Nordland er anslått til ca. 78 voksne individer. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Oversikt over 

antall sau og lam 

dokumentert tatt av 

rovvilt, omsøkt som 

rovviltdrept og 

erstattet som 

rovviltdrept i perioden 

1995-2011.  

Kilde: Fylkesmannen i 

Nordland. 

 

 

 

 

 

Figur 2: Oversikt over 

antall tamrein 

dokumentert tatt av 

rovvilt, omsøkt som 

rovviltdrept og 

erstattet som 

rovviltdrept i perioden 

1996-2011.  

Kilde: Fylkesmannen i 

Nordland. 

 

 



Jerven er en totalfredet art i norsk natur. Årsaken til jakta er nettopp for å holde tapene av 

beitedyr på et akseptabelt nivå, samt bidra til forutsigbarhet for dem som er påvirket av 

rovviltforvaltningen. Rovviltforliket konstaterer at dagens lisensfelling ikke fungerer 

tilfredsstillende. Målsettingen er likevel at ordinær lisensjakt skal være hovedvirkemiddel i 

bestandsreguleringen av jerv. Ekstraordinære uttak i form av hiuttak, snøscooterjakt og 

helikopterjakt må dermed betraktes som et lite ønskelig tiltak i bestandsreguleringen. 

 

 

 

 

 

 

Uttak av jerv i Vefsn, mars 2011.  

Foto: SNO 

 

De siste 3 årene er det felt henholdsvis 3, 5 og 10 jerv i Nordland under ordinær lisensjakt. I 

2011/2012 er kvoten satt til 24 dyr. Per 13.2.2012, er det skutt 3 jerv i Nordland. Dette 

understreker viktigheten av å få økt uttaket ved ordinær lisensjakt på jerv for å nå 

målsettingene av rovdyrforliket, samt unngå kostbar og lite ønskelig helikopterjakt/hiuttak. 

Prosjektet ønskes organisert med en bredt sammensatt styringsgruppe. Følgende 

instanser/samarbeidspartnere er aktuelle i denne styringsgruppen: Nordland Sau og Geit 

(NSG), Nordland Bonde- og Småbrukarlag (NBS), Nordland Bondelag (NB), representant for 

Reindriftsnæringa, Statens Naturoppsyn (SNO), Fylkesmannen i Nordland og Statskog. 

Styringsgruppa vil jobbe tett sammen med prosjektleder og vil samtidig være en fin 

møtearena for de ulike organisasjonene. Prosjektlederansvaret legges til Prosjekt Utmark.  

I tillegg til styringsgruppa vil prosjektet ha en referansegruppe bestående av ressurspersoner 

med høy kompetanse på selve jervejakta og de praktiske problemstillingene rundt prosjektets 

målsetting. Her kan eksempelvis SNO, Nordland JFF, erfarne jegere, Reindriftsnæringa og 

Fjelltjenesten (Statskog) sitte på nyttig kunnskap som er helt nødvendig for at prosjektet skal 

lykkes med sine målsettinger. Sammensetningen av referansegruppen vil vurderes fortløpende 

i prosjektperioden. 

I planleggingen av prosjektet ble flere av de aktuelle samarbeidspartene kontaktet. Alle som 

ble kontaktet har gitt sin fulle støtte til søknaden. 

 

Vidar Johan Bentsen 

Prosjektleder  

e-post: Prosjekt.utmark@bondelaget.no 

Telefon: 75506068 

mailto:Prosjekt.utmark@bondelaget.no

