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Første ”prosjektjerv” felt 

Bedre jervejakt i Nordland (30.10.2012)  

 
Natt til tirsdag 30. november lyktes det Jan Erik Sørdal å felle ei stor jervetispe på åteplassen 

sin i Saltdal. Jervejegeren har mottatt støtte fra prosjektet og dette er den første jerven som 

er skutt på en slik lokalitet. Dette er ikke den første jerven som blir felt foran bua til Jan Erik.  

 

Allerede i åttetida på kvelden 

var jerven på åteplassen. Jan 

Erik var på tur ut til bua da 

åtevarsleren gikk berserk. Etter 

en liten tenkepause bestemte 

han seg for å gå og legge seg i 

bua, vel vitende om at det 

kunne skremme jerven vekk fra 

området. Like før klokken 

23:00 var jerven igjen tilbake, 

og det lyktes jegeren å få inn et 

sikkert skudd fra gluggen. Dette 

er den fjerde jerven som felles 

under lisensjakta i Nordland i 

år, der tre av fire jerver er felt i 

Saltdal kommune.     

 

For jaktsesongen 2012/2013 er det både etablerte, så vel som ”ferske”, jegere med i prosjektet. Jan 

Erik Sørdal har jaktet jerv i flere år og faller helt klart inn i kategorien ”etablert jervejeger”. 

Prosjektet er svært fornøyd med at etablerte jegere er innlemmet i prosjektet og vi håper at støtten 

kommer til nytte, også for disse jegerne. 

 

Ordinær kvote i ”Indre Midtfylket”, der 

Saltdal kommune er inkludert, er dermed 

oppfylt. Det er imidlertid tildelt to ekstradyr i 

området slik at jakta kan fortsette. Saltdal er 

blant kommunene i Nordland som har svært 

store tap av beitedyr til fredet rovvilt. Det er i 

skrivende stund gode jaktforhold, der både 

snøforhold og månefase innbyr til spennende 

dager i tiden som kommer.  

 

Vi ønsker alle jegere skitt jakt i dagene som 

kommer! 

 

 

Vidar Bentsen 

Prosjektleder    

Jervetispa som ble felt natt til tirsdag 30.10.2012. Foto: Jan Erik Sørdal. 

Forholdene er for tiden gode, og det er fotografert jerv på flere av 

åteplassene. Foto: Stein Halvorsen 


