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Prosjekt – bedre jervejakt i Nordland, med fokus på forebyggende og konfliktdempende tiltak
(FKT)
Bakgrunn
Samarbeid mellom rovviltforvaltningen og beitenæringen er avgjørende for å redusere
konfliktnivået, som i dag oppleves for høyt. Utviklingen siden det forrige rovviltforliket i 2004
viser at bestandene av alle de fem store rovviltartene (jerv, gaupe, bjørn, ulv og kongeørn) har
økt kraftig. Samtidig har tapet av beitedyr til rovvilt 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. 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.

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.
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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.
Bestandsmålet er oppnådd for fire av de fem store rovviltartene. For jerv er bestandsmålet på 10
årlige ynglinger nådd. Overoppfyllelse av bestandsmålene har ført til at rovdyrpresset på
beitenæringa er ekstra stort. Samtidig er det mye støy rundt erstatningsordningen for tap av
beitedyr til rovvilt, der mange opplever at de får avkortninger i sine erstatningsoppgjør.
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. I sesongen 2010/2011 var kvote på lisensjakt
på jerv i nordland 16 dyr, der det ble skutt 10 dyr under den ordinære lisensfellingen. Fra år 2000
og frem til i dag er det aldri skutt mer enn 10 dyr i Nordland under den ordinære lisensjakta. I
sesongen 2011/2012 er kvoten for Nordland satt til 24 dyr. Dette understreker viktigheten av å få
økt uttaket ved ordinær lisensjakt på jerv for å nå målsettingene av rovdyrforliket, samt å unngå
kostbar og lite ønskelig helikopterjakt/hiuttak.
Mål
Målet med prosjektet er å øke uttaket av skadevoldende jerv i Nordland ved effektivisering/styrking
av den ordinære lisensjakta. Dersom jervekvoten utfylles ved ordinær jakt vil dette være med på å
redusere konflikten mellom beitenæringen og rovviltforvaltningen, samtidig vil uttak av
skadevoldende individer ha en forebyggende effekt. Prosjektet vil kunne initsiere oppretting av
jervebuer/jervebåser, kursing av jegere i forhold til åtejakt, båsjakt, oppførsel ved åte og gode
lokaliteter for jervejakt. Ved en bedre tilrettelegging/organisering av jervejakta, der velorganiserte
lag samarbeider om å opprettholde åte/se til båser er et av målene å legge til rette for at flere jegere
skal kunne drive jervejakt på en god måte. Støtte til innkjøp av viltkamera/åtevarslere vil gjøre jakta
enklere for ”ferske” jervejaktlag. Dokumentasjon i form av bilder av jerv på åte vil også være et
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viktig virkemiddel for å få jegere interessert i å bidra på en slik jaktform. Effekten av et slikt
prosjekt vil være svært enkelt og ”måle”, ved å se på antall jerv skutt på slike lokaliteter.
Prosjektet vil spesielt rette seg mot jegere i områder der det felles få/ingen dyr, der det samtidig er
dokumenterte tap av beitedyr til jerv.
Organisering
Prosjektet er organisert med en bredt sammensatt styringsgruppe. Følgende
instanser/samarbeidspartnere er representert i denne styringsgruppen: Nordland Sau og Geit (NSG),
Nordland Bonde- og Småbrukarlag (NBS), Nordland Bondelag (NB), Nordland Reindriftssamers
Fylkeslag (NRF), 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 er Statens Naturoppsyn (SNO), Nordland JFF, erfarne jegere og Fjelltjenesten (Statskog)
representert. Sammensetningen av referansegruppen vil vurderes fortløpende i prosjektperioden.
Aktiviteter
Prosjektet skal i løpet av prosjektperioden utføre følgende tiltak/aktiviteter:
1. Bidra til organisering av jaktlag og grunneiers tillatelse for å drive lisensjakt på jerv. Her er
det viktig at ansvar for vedlikehold av åte/bu/bås er klart definert samt at alle tillatelser
foreligger før jakta starter. Dette kan for mange virke som en svært stor jobb for en
enkeltperson, noe som fører til at færre jegere jakter jerv.
2. Øke kunnskap om jervejakt hos jervejegere gjennom seminar/kursing. Særlig åtejakt,
båsjakt, oppførsel ved åte og lokaliteter for jakta vil her være sentralt. Her vil
referansegruppa være sentral i arbeidet.
3. Initiere bygging av bu/bås og gi støtte til innkjøp av viltkamera og åtevarslere. Dette vil
gjøre det enklere for interesserte jegere å komme i gang med jakta. En slik bås/bu kan både
brukes av det organiserte jaktlaget i tilegg til opplæringsjakt av nye jegere. Det vil være
svært viktig at flere personer kan benytte tilbudet, slik at man får en mer effektiv jakt.
4. Bidra til å effektivisere allerede etablerte lokaliteter gjennom bidrag til
viltkamera/åtevarslere, samt seminar/kursing.
5. Følge opp jaktlag som er med i prosjektet. Det er svært viktig at jaktlagene her føler seg
motivert til å drive selve jakta når bua/båsen er på plass og jakta er i gang. Her kan man
opprette et motiverende tilbud fra organisasjonene som bidrar i prosjektet.

Gjennomføring av aktivitetene som er beskrevet ovenfor krever fullfinansiering av prosjektet.
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Prosjektplan:
Hovedaktivitet
Forarbeid
Søknad finansiering
Oppstart/avslutning
Aktiviteter
Delrapport med
regnskap
Evaluering
Avklare evt.
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Budsjett:
2012

2013

2014

kr

kr

kr

Initsiering jervebu-/bås

250 000

200 000

180 000

Kompetanseheving/jegerkurs

100 000

100 000

100 000

Motivasjonsmidler/oppfølging jaktlag

80 000

100 000

120 000

Viltkamera/åtevarslere

40 000

35 000

35 000

140 000

150 000

160 000

Grunneierorg

70 000

70 000

70 000

Åte, anskaffelse og transport

70 000

90 000

110 000

Diverse

60 000

60 000

60 000

810 000

805 000

835 000

KOSTNADER:

Samarbeid og organisering jaktlag

SUM
SUM

2 450 000

__________________
Vidar Bentsen
prosjektleder – Prosjekt Utmark
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