
Jervejakta er godt i gang 

Prosjekt Bedre Jervejakt i Nordland fortsetter sitt arbeid med å bidra til en mer effektiv 

jakt også under lisensjakta 2016/17. 4 dyr er allerede felt, 2 av disse er fanget i bås. 

Bedre Jervejakt har i samarbeid med lignende prosjekter i Troms og Finnmark 

utarbeidet et infohefte som skal veilede ferske jegere i å opprette en ny åteplass på en 

god og hensiktsmessig måte (se link under).   

 

Bestanden før jaktstart 

Under årets yngleregistrering ble det totalt registrert 10 antatte/dokumenterte ynglinger i 

Nordland. Bestandsmålet i Nordland på 10 årlige ynglinger ble dermed nådd i 2016. Da flere 

av ynglingene lå svært uheldig til i forhold til kalvingsland for reindrifta var det nødvendig 

med mange ekstraordinære uttak i løpet av vinteren (se tabell 1 under). Det ble totalt tatt ut 

hele 7 voksne dyr i tillegg til 6 valper i løpet av våren 2016. Under lisensfellinga 2015/16 ble 

det til sammenligning felt 7 dyr i Nordland. Det totale uttaket 

for sesongen 2015/16 ble dermed svært høyt og vi håper at 

dette har bidratt til gode forutsettinger for beitenæringa våren 

og sommeren 2016. Det er svært positivt at beitenæringa blir 

tatt på alvor og at myndighetene velger å ta ut jerv i områder 

der skadepotensialet er høyt. Samtidig som SNO fortjener 

honnør for sin innsats med dette svært vanskelige oppdraget 

har jerveprosjektet fortsatt som mål at jegerne skal lykkes og at 

det gjennom jakt skal være unødvendig med så omfattende 

ekstraordinære uttak i årene som kommer. Jegerne er allerede 

godt i gang med årets felling! 

 

 

 

 

På landsbasis ble det registrert totalt 50 jervekull i 2016 (7 av disse ble tatt). Det nasjonale 

bestandsmålet er 39 kull. I 2015 før ble det registrert 65 ynglinger i Norge og bestanden er 

dermed redusert med ca. 23 % fra 2015 til 2016. Bestanden i Norge er dermed fortsatt for 

stor.   

Tabell 1: Ekstraordinære uttak (www.miljødirektoratet.no).   

 
01.04.2016  Nordland  Gildeskål  Jerv  Tispe

 04.04.2016  Nordland  Gildeskål  Jerv  Tispe

13.04.2016  Nordland  Saltdal  Jerv  Hann

 04.05.2016  Nordland  Beiarn  Jerv   Hiuttak, tispe og 1 valp

 05.05.2016  Nordland  Vefsn  Jerv  Hiuttak, tispe og 1 valp

 21.05.2016  Nordland  Rana  Jerv  Hiuttak, tispe og 2 valper

 24.05.2016  Nordland  Hemnes  Jerv  Hiuttak, tispe og to valper

Ekstraordinære uttak i Nordland våren 2016

Foto: Jerv fanget i bås (Foto 
privat).  



Årets jakt 

Under fjorårets lisensfelling var 18 jervebåser og 37 åtebuer tilknyttet prosjektet. Våren 2016 

ble det tildelt ytterligere 5 nye båser med tilhørende viltkamera blant jaktlagene som søkte om 

støtte fra prosjektet. Antallet båslokaliteter i prosjektet er nå oppe på et nivå som gir oss mye 

god data på bruken av viltkamera som fullverdig tilsyn. Samtidig har flere av jaktlagene søkt 

om å få bruke kunstig lys på sine åteplasser. Vi understreker at alle jaktlag som benytter seg 

av disse to tiltakene må ha en bekreftelse fra prosjektet før de starter jakta.  

Årets kvote for lisensfelling av jerv i Nordland er satt til 16 jerv med en tispekvote på 

maksimalt 8. Forholdene så langt har ikke vært optimale for åtejakt. Det er derfor svært 

gledelig at det allerede er felt 4 dyr. Vi håper at flere jerver lar seg lure i månedene som 

kommer og jeg vil samtidig å ønske alle fylkets jegere skitt jakt frem mot jul! 
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