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Jervejaktkurs i Nordland  

 
Jervejaktkurs Saltdal, 17. november samt Hattfjelldal 24. november. Begge jervejaktkursene 

høsten 2012 er nå avholdt og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært gode.  

 

Det var totalt 35 deltakere på begge jaktkursene (18 deltakere i Saltdal og 17 i Hattfjelldal). 

Evalueringsskjema fra deltakere viser at de aller fleste var svært godt fornøyd med kursene. I 

Saltdal var det Stein Halvorsen og Vegard Pedersen (SNO) som var foredragsholdere. På 

morgenkvisten før kurset fikk Stein bilde av 

jerv på åteplassen i Skaiti. Etter en teoridel inne 

på Nasjonalparksenteret fikk likevel alle 

sammen besøke bua og se stedet der jerven var 

bare noen timer tidligere. Jervespor, åtebu, 

viltkamera og åtevarsler ble undersøkt. Det 

hører med til historien at jerven som besøkte 

åteplassen ble skutt 3 dager senere av nettopp 

Stein. Dette var hans andre jerv denne 

sesongen. Vi kan ikke annet enn å ta av oss 

hatten og gratulere den dyktige Saltdalingen!    

 

 

 

 

I Hattfjelldal var det Reidar Johansen og Vidar Bentsen som sto for alle innlegg. Her foregikk 

kurset på Unkervatn skytterhus. Etter teoridelen besøkte vi en aktiv åteplass, ikke langt fra 

skytterhuset. Åtebua er her bygget opp i noen trær, og ser veldig fin ut der den står nede mot elva. 

Åtevarsler og viltkamera ble demonstrert. 

Etter en bedre middag servert av Laila Hoff 

fra det lokale beitelaget skulle alle mann ut 

å prøveskyte mot jervefigurer i mørket. Det 

ble skutt med ulike kaliber, med og uten 

opplyst retikkell, og på ulike hold. Mange 

fikk seg nok en overraskelse på hvor stor 

forskjell det er på å skyte mot en jerveblink 

fra 70- og henholdsvis 50 meter. Avstanden 

fra åtebua til åta bør ikke være lenger enn 

maks 70 meter! Kan man plassere åta 

nærmere, bør man med andre ord gjøre det. 

 

 

    

 

Begge kurs har hovedfokus på selve jaktutøvelsen samt regelverk rundt jakt på jerv. Både åtejakt, 

båsfangst samt sporingsjakt ble gjennomgått. Plassering av åtebu/åteplass i terrenget, åtets 

plassering i forhold til bua og oppførsel på åteplassen står sentralt på begge kurs. Dersom 

lokaliteten man velger er feil, vil man ikke lykkes uansett hvor mye annet man gjør riktig.  

Stein Halvorsen tok seg av jaktutøvelsen på kurset i Saltdal. 

Reidar Johansen fikk gode tilbakemeldinger under jervejaktkurs i 

Hattfjelldal. 
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Fjellformasjoner, jervens 

naturlige trekk og den 

vanligste vindretningen er 

viktig å ta i betraktning før en 

åteplass settes i stand. 

Overvåking av åteplassen 

(fysisk eller ved bruk av 

viltkamera/åtevarsler) 

fremheves som spesielt viktig 

for jaktas effektivitet. Annet 

utstyr som er viktig er selvsagt 

ei god åtebu, samt kikkertsikter 

med god optikk. Dette er en 

spesiell jaktform der 

forberedelsene før selve jakta 

starter er hundre prosent 

avgjørende for om man skal 

lykkes i å felle jerv på en gitt 

lokalitet. En godt forberedt 

jeger, som har vært nøye med åteplassen i forkant av selve jakta har bedre forutsetninger for å 

lykkes sammenlignet med de som ”slurver” med detaljene.   

 

 
Det er mange teorier rundt bruk av åte, og mange ulike typer åte er utprøvd opp igjennom åra. På denne åteplassen er det 

rein og elg som benyttes. Her er det skutt mange jerv… 

 

Bruk av ulike typer åte, samt regelverk knyttet opp mot jakt på jerv står selvsagt sentralt på begge 

kurs. Flere typer åte er blitt forsøkt, og opp gjennom tiden har man lyktes med det meste. Alt fra 

fisk, honning, elg, rein og husdyr er utprøvd. Noen jegere sverger til kun rein og elg, mens andre 

Et lite utvalg av viltkamera og åtevarslere. Begge deler er et ”must” for å oppnå en 

effektiv jakt.  
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bruker, og kombinerer, ulike typer åte. Det er vanskelig å si hva som er best, da man opp igjennom 

åra har lyktes med mye rart. Rein og elg går derimot igjen de fleste plasser, og er helt sikkert  

et godt valg dersom man har slikt for hånden. Jaktlag, reineiere, viltnemnd og kommune bør her 

kontaktes dersom man ønsker slikt til jervejakt.     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forberedelser: Skal man få en slik 

en under vinterens jakt på jerv, er 

forberedelsene gjort i forkant av 

selve jakta avgjørende. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidar Bentsen 
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Prosjektleder 


