
                       

 
    Et samarbeid mellom Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og   

    Småbrukerlag og Allskog BA 

             
 

 

Kontor:    Sjøgt. 33/35, Bodø Telefon:   7550 6068 Bankkontonr.:   9365.16.41495 

Postadr.:  Postboks 383, 8001 Bodø  Telefax:   7550 6061 E-post: prosjekt.utmark@bondelaget.no 

Dato: 

Prosjekt Utmark 

Pb 383 

8001 Bodø 

prosjekt.utmark@bondelaget.no 

 

  

Søker:……………………………………………... 

 

Adresse:………………………………………………… 

 

Tlf:……………………………………………………… 

 

e-post: ………………………………………………….. 

 

 

Søknad om tilskudd/støtte – ”Bedre jervejakt i Nordland” 
 

 

Det søkes med dette om tilskudd/støtte til jervejakt i Nordland.  

Det søkes herved om (sett kryss) jfr. vedlegg 1(satser):  

  Type 1 (ferdig bu i element, kamera og varsler)   …. 

  Type 2 (støtte til bygging av egen bu, kamera og varsler)  …. 

  Type 3 (ferdig montert bås og kamera)     …. 

  Type 4 (støtte til bygging av egen bås, kamera)   …. 

  Type 5 (Viltkamera og/eller åtevarsler)    …. 

 

Jeg/vi ønsker å drive jakt som del av prosjektet ”Bedre jervejakt i Nordland”. Jeg/vi er innforstått 

med krav og vilkår i ”avtale prosjektaktører” (vedlegg 2).  

 

Jeg/vi er …….. antall jegere som kommer til å benytte seg av tilskuddet/støtten mottatt. Se vedlagt 

liste med underskrifter fra hele jaktlaget. 

  

Jeg/vi ønsker å drive jakt i ………………… kommune, Nordland (kart med nøyaktig planlagt 

lokalitet er vedlagt).   

 

 

Mvh, 

 

………………………………………… (kontaktperson jervejakt) 

 

 

 

 

 

 

mailto:prosjekt.utmark@bondelaget.no
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Vedlegg 1, satser: 
 

Tabell 1: Type 1 & 2. Satser for tiltak det kan søkes tilskudd/støtte til; åtejakt. 

Type 1: Bu ferdig levert 
 

Type 2: Selvbygd bu 

Åtejakt Kr 
 

Åtejakt Kr 

Åtebu 30500 
 

Kostnader/tranport 25000 

Viltkamera 2700 
 

Viltkamera 2700 

Åtevarsler 2000 
 

Åtevarsler 2000 

Transport 2000 
 

    

Sum 37200 
 

Sum 29700 

 

 

Tabell 2: Type 3 & 4. Satser for tiltak det kan søkes tilskudd/støtte til; jervebås. 

Type 3: Bås ferdig levert 
 

Type 4: Selvbygd bås  

Båsjakt Kr 
 

Båsjakt Kr 

Jervebås/transport 8500 
 

Matrialer/transport 5000 

Viltkamera 2700 
 

Viltkamera 2700 

Transport 2000  
 

    

Sum 11200 
 

Sum 7700 

 

 

Tabell 3: Type 5. Viltkamera og 

åtevarslere.* 

Type 5 Kr 

Viltkamera 2600 

Åtevarsler 2000 

    

Sum 4600 

*Søkere mottar støtte i form av kamera/varsler, ikke i form av pengestøtte.  

 

Søknaden skal inneholde: 

- Navn på søker. 

- Kommune samt forslag til lokalitet (kart der lokalitet er merket). 

- Type støtte/tilskudd det søkes på (budsjett). 

- Antall jegere (underskrift). 

 

Nyttig informasjon: 

- Jeger jaktlag søker kommunen om godkjenning til oppsetting av åtebu. 

- Kommuner gir godkjenning til motortransport til arbeid med åte/transport av utstyr. 

- Nasjonalparkstyrer gir samme godkjenning innenfor nasjonalparkene. 

- Første søknadsfrist/behandling settes til 5. juni, 2014. 
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Vedlegg 2: Avtale prosjektaktører. 
Dato 

  

Kontaktperson/hovedansvarlig:……………………………. 

Tlf: 

Adresse 

 

Godkjent lokalitet: 

Lokalitet nr……….,  

 

………...................... kommune, Stedsnavn……………………. 

 

Jaktform:……………………. 

 

Tilskudd/støtte mottatt:………………………………………………….. 

 

 

 

Prosjektleder: Prosjekt Utmark 

Tlf: 75506068 

Pb 383 

8001 Bodø 

 

 

 

 

Avtale vedrørende støtte/tilskudd – jervejakt 
 

Jeger/jaktlag 

Jeger/jaktlag i ……………………….. rovviltlag inngår i prosjektet bedre jervejakt i Nordland. 

Laget består av …….. antall jegere inkludert kontaktperson. Hvert lag skal oppneven en 

kontaktperson. Jeger/jaktlag forplikter seg til å drive lisensjakt på jerv i minimum en femårsperiode 

fra inngått avtale. Jeger/jaktlag er innforstått med krav om rapportering/dokumentasjon (se 

Dokumentasjon). Jeger/jaktlag er selv ansvarlig for å overholde regler/forskrifter knyttet opp mot 

jakt på jerv i lisensperioden, samt eventuell opprydding av bu/bås dersom jakta opphører eller 

grunneier krever det. Dersom bu/bås ikke utnyttes eller holdes aktiv, regnes dette som opphør av 

jakta. 

 

 

Tilskudd/støtte mottatt 

Jeger/jaktlag har mottatt støtte fra prosjektet i form av………………………………….. (se tabell 1 

og 2). Jegere er selv ansvarlig transport/oppsetting av bu/bås. Lokalitet for jakt/fangst skal 

godkjennes av prosjektet. Jeger/jaktlag er pliktige til å sette opp bu/bås på godkjent lokalitet (kart 

skal vedlegges). Bu/bås må ikke flyttes i lisensperioden uten at dette er avklart med prosjektleder.  
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Teknisk utstyr/åtearbeid 

Bu, bås, viltkamera og åtevarsler som er innkjøpt med tilskudd fra prosjektet eller mottatt fra 

prosjektet, eies av jeger/jaktlag. Jeger/jaktlag er selv ansvarlige for utstyret. Dersom utstyret blir 

ødelagt, eller tekniske problemer oppstår i prosjektperioden, ønsker prosjektet å være behjelpelig 

med å bidra til å reparere/kjøpe inn nytt til jaktlaget.  

 

Ved bruk av åte er jeger/jaktlag selv ansvarlig for at åteplassen holdes ved like, samt at åte som 

brukes er godkjent. Kun godkjent åte kan brukes på åteplassen (slakteavfall som har oppstått i 

naturen, husdyr godkjent av veterinær, fallvilt). Det ytes tilskudd til arbeid knyttet opp mot 

transport/anskaffelse av åte. Omfanget avhenger av budsjettsituasjonen. Øvre grense er kr. 5000,- 

årlig.  

 

 

Dokumentasjon  
Jegere er pliktige til å lagre bilder av jerv tatt på den aktuelle lokaliteten. Ved jaktas slutt skal bilder 

av jerv oversendes prosjektleder per e-post. Bilder av andre store rovdyr skal også oversendes 

prosjektet.  

 

Jegere er pliktige til å dokumentere antall jeger-/ fangstdøgn per lokalitet (se vedlegg jegerdøgn). 

Disse skal oversendes prosjektleder ved jaktas slutt. Ved båsfangst brukes fylkesmannens 

kontrollskjema for rapportering av fangstdøgn.  

 

Ved suksess (felling av jerv), skal prosjektleder informeres fortløpende. 

 

 

Motivasjonsmidler 

Det ytes motivasjonsmidler for utført jakt. Omfanget avhenger av budsjettsituasjonen. Øvre grense 

er kr. 8000,- per jeger/jaktlag årlig. Utbetaling skjer ikke før åtebu har vært bemannet i minst 10 

døgn (eksempel: 8 jaktdøgn gir ingen utbetaling). For båsfangst stilles det krav om at båsen har vært 

operativ i minst 25 døgn.  

 

Det kan også utbetales motivasjonsmidler dersom Jeger/jaktlag feller jerv før laget har oppnådd 

10/25 jakt-/fangstdøgn dersom det ikke er grunnlag for å fortsette jakt/fangst (på grunn av full 

kvote, ikke flere jerveregistreringer med mer). 

 

Hvem som skal motta motivasjonsmidler bestemmes av styringsgruppa i prosjektet.  

 

Motivasjonsmidler utbetales etter endt jaktsesong. 

 

 

Vilkår/vesentlige brudd på avtale 

Dersom det avdekkes vesentlige brudd på vilkår i denne avtalen, kan lagets innlemming i prosjektet 

bli trukket tilbake, sammen med eventuelle dispensasjoner gitt gjennom prosjektet. Prosjektet vil i 

slike tilfeller arbeide for at utstyr det er gitt støtte/tilskudd til skal bli omdisponert/omlokalisert. 

Prosjektets styringsgruppe har ansvar for vurdering i slike saker.  
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Vesentlige brudd på avtale er knyttet opp mot: 

- Brudd på forskrift/offentlig lovgivning med tanke på lisensjakt/fangst av jerv. 

- Manglende opprettholdelse av åte i lisensperioden. 

- Manglende dokumentasjon/rapportering. 

- Manglende jaktinnsats sett i forhold til jerveaktivitet i området. 

 

 

 

 

 

 

Dato: 

 

 

Sted: 

 

 

Prosjekt Utmark v/ Vidar Bentsen    Hovedansvarlig i jaktlag 

        Navn: 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 
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