- En huskeliste for jegeren

Oppretting av
åteplass/båsplass
for jakt på jerv

Foto: Grane og Vefsn rovdyrlag

Hvorfor jakter vi jerv		
Stortinget har fastsatt hvor mange jerv vi skal ha i Norge (bestandsmål).
Det er også slått fast at regulering av bestanden i størst mulig grad skal
skje gjennom alminnelig jakt. Dette bidrar til mindre bruk av hiuttak og uttak
gjennom bruk av helikopter som er dyreetisk problematisk og svært kostbart for samfunnet. Bestandsmålet er fastsatt også med tanke på å opprettholde ei aktiv beitenæring i Norge. Både i Nordland, Troms og Finnmark
har vi årlige store tap av sau og rein som skyldes rovvilt. Effektiv jervejakt er
altså viktig av flere grunner.
Imidlertid er reguleringen av jervebestanden gjennom alminnelig jakt en
stor utfordring i våre områder. Til tider er jervebestanden langt over fastsatt bestandsmål. Jervejaktprosjektene som utgir denne folderen har som
oppgave og mål å motivere jegermiljøene, bidra med kunnskap og gjennom
praktiske tiltak legge til rette for mer effektiv jakt på jerv slik at målet om
effektiv regulering av jervebestanden kan nås.

Jegerprøve og oppskyting
For å delta på lisensjakt på jerv må du som jeger:
• Være fylt 18 år
• Ha bestått jegerprøven
• Ha betalt jegeravgift for storvilt
• Ha bestått årlig storviltprøve (dersom jakt med rifle)
• Være registrert lisensjeger (Brønnøysundregistrene)
• Bruke ekspanderende prosjektil i kaliber 222 Remington eller større
• Det er også tillat med bruk av hagle (krever ikke oppskyting).

Plassering av åteplass/båsplass
Åte-/båsjakt på jerv handler i hovedsak om to ting: Å få jerven til å besøke åta/båsen og at det er forhold til å skyte den når den først er på
besøk (åtejakt). For å få dette til er følgende faktorer viktige:
•
Åte-/båsplass bør være der jerven har naturlige trekkveier/krysnings
punkter. Undersøk området og snakk med folk som kjenner til trekkveiene
(jegere, lokale fjellfolk, SNO).
• Unngå å ha flere åter i samme område. Dette fører til at sannsynligheten for å lykkes blir dramatisk redusert! Vi anbefaler minimum 10–15 km
mellom åteplassene avhengig av topografi. Samarbeid med andre jegere.
Dette fører til flere jaktdøgn per åte og økt sjanse for felling av jerv.
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• Dersom en ikke bruker åtebelysning er en stigende, åpen bakgrunn bak
åta å anbefale slik at konturene av jerven vises godt mot snøen i bakgrunnen når det er mørkt. Fjern vegetasjon/skog som lager skygger og som
kan være i veien for et eventuelt oppfølgingsskudd (NB! Husk grunneiers
tillatelse!).
• Jerven er et lite mål, skyteavstand over 70 meter anbefales ikke! Overhøyde i forhold til åteplass samt skjult adkomst til åtebua er en fordel.
Ta hensyn til dominerende vindretning. Prøv også å få til et naturlig skille
mellom bu og åte, f.eks. elveleie eller kløft. Dette er faktorer som er viktige
mht minst mulig forstyrrelser ved åta.
• Tilrettelegging er viktig. Sørg for å ha ei egnet åtebu (se eget pkt nedenfor). Etablering og drift av en bås-/åteplass er arbeidskrevende. Nærhet til
vei/skuterløyper, bruk av viltkamera og viltvarslere samt samarbeid med
andre jegere forenkler røkting av åte-/båsplassen betraktelig.
• Når åte-/båsplassen er etablert er oppfôring viktig. Start oppfôring i god
tid før jakta starter. Det beste er om det fôres litt hele året, da venner jerven
seg til hyppige besøke åta.

Nødvendige tillatelser
Før du kan etablere en åte-/båsplass må du sjekke at du har
nødvendige tillatelser.
• Tillatelse fra grunneier til utplassering av bu, bås, åte og viltkamera.
For betingelser hos Statskog og Fefo, sjekk hjemmesider på nett
• Tillatelse fra kommunen.
- Bygging/plassering av åtebu (forskjellig praksis
i forskjellige kommuner – kontakt kommunen
for avklaring). Trengs ikke for jervebås.
- Motortransport for tilsyn samt utkjøring av
bås, bu og åtemateriell
•T
 illatelse fra Mattilsynet: Fallvilt, slakteavfall
fra vilt og mat kjøpt i butikk er godkjent åtemateriell. Annet åtemateriell må godkjennes
av Mattilsynet.
•N
 asjonalparkstyret dersom du skal jakte i et
vernet område (gjelder både utplassering av bu
og utstyr, åtemateriell og transport)
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• Kun for båsfangst: Husk å søke Fylkesmannen om brukstillatelse. SNO
skal også godkjenne lokaliteten og selve båsen. Få gjerne SNO til å se på
lokaliteten før du setter opp båsen. Da slipper du å flytte dersom noe ikke
blir godkjent.
• Kontakt jervejaktprosjektene dersom du ønsker
Navn jaktleder
å benytte deg av nye virkemidler for lisensfelling
Telefonnummer
av jerv (se eget pkt nedenfor).
• Husk å merk åte-/båsplassen godt
(navn jaktleder og telefon/adresse).
Åteplass for jakt på jerv.
Området kan være kameraovervåket.

Selve åtet
Erfaringer og forskning fra
de siste årene viser at kadaver av elg, rein og sau er
svært godt åte til bruk på
jakt etter jerv. Fôring av åtet
bør foregå fra august og
frem mot våren. Over år vil
dette bli et fast «sjekkpunkt»
for jerv. Åtet bør festes på
en slik måte at jerven ikke
stikker av med alt (kjetting/
vaier/netting). Det kan også
fryses inn i vann slik at det må gnages løs fra bakken.
Unngå plassering av åte i områder der folk ofte ferdes.

Overvåking av åteplass/bås
For å oppnå en mest mulig effektiv jakt er det viktig å
benytte de tekniske hjelpemidler man har tilgjengelig.
Viltkamera: Alle som jakter jerv benytter seg i dag av
viltkamera til overvåkning av åteplassen. Det a
 nbefales
at du velger et MMS-kamera som sender bilder til deg
pr. mobiltelefon. Velg et kamera av høy kvalitet og bruk
alltid lithiumbatterier da disse varer lengre og fungerer
bedre i kulda.
Viltkamera med MMS-funksjon
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Åtevarsler: Store deler av åtejakten foregår på natta
og du kommer til å være trøtt. For å ha mulighet
til å sove i åtebua bør du derfor kjøpe en åtevarsler. Velg en åtevarsler med mulighet for å benytte
øreplugg og gjerne med vibrasjon. Bruk også her
lithiumbatterier.

Trådløs åtevarsler

Høy standard i bua
Skal du først begynne med jervejakt vil ei god bu være å foretrekke
fremfor en kald og stusselig en.
Ha gjerne vedfyring (eventuelt
parafinovn). Gassovn er ikke å
anbefale da disse fører til mye
kondens i bua. Det anbefales at
bua er isolert. Husk god ventilasjon for å unngå kondens. Bua
bør ha vinduer (helst tolags) som
gir god oversikt over åta, dedikert
skyteglugge og dør med egnet
plassering mht skjult adkomst.
Med tanke på rekruttering bør
bua være stor nok til to personer.
Jervejaktprosjektene kan gi s tøtte
Ei skikkelig åtebu. Foto: Rødiken Jervejaktlag.
til bygging av buer samt bidra
med tegninger og gode råd mht.
løsninger basert på erfaringer fra jegere over flere år. I Finnmark stilles egne
krav til utforming av åtebua.

Ved felling
Kontakt Fylkesmannen/SNO så snart som mulig. Send gjerne en SMS dersom du ikke får kontakt eller det er sen kveld/natt (god dokumentasjon).
Det samme gjelder dersom det er mistanke om skadeskyting. Ved mistanke
om at det er fanget jerv i bås må båsen besøkes snarest da jerven lett kan
gnage seg ut av båsen i løpet av en natt! Ved vellykket felling skal både det
felte dyret samt åteplass/båslokalitet inspiseres av SNO.
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Krav til båsen
• Det skal benyttes toppluke som faller ned (minimum vekt 30 kg).
• Innvendig minimumsmål: Lengde 150 cm, bredde 75 cm, høyde 80 cm.
• Det skal brukes bjørk, gran eller furu (rundstokk eller plank).
• Rundstokk: Minimum dimensjon 15 cm dersom bjørk, 20 cm dersom gran
eller furu. Båsens innside skal kles med plater slik at innsiden blir slett.
• Plank: Dimensjonen skal være minst 7,5 cm x 20 cm.
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Plassering av båsen
Mange jegere velger å plassere båsen åpent i terrenget for å gjøre tilsynet
lettere. Båser som står åpent til i terrenget fangster svært dårlig. Det er veldig viktig at båsen står i et rolig område med lite trafikk av folk. Terrenget
kan med fordel være ulendt med tett skog, dersom dette er mulig. Husk at
man likevel skal være i stand til å få åte til båsen uten å risikere livet. Det
er svært viktig at båsen står i le for vind, da utløsermekanismen er sårbar
for snøføyk. Ikke plasser båsen i høyfjellet. Sjekk mekanismen når båsen
inspiseres. Båsen bør selvsagt plasseres i områder der kartlegging viser at
jerven har faste trekkveier.

Prøveordning for bruk av nye virkemidler ved
lisensfelling av jerv
I Nordland, Troms og Finnmark har Klima- og Miljødepartementet gitt tillatelse til å prøve ut nye virkemidler ved lisensfelling av jerv. Disse virkemidlene består av utprøving av kunstig, fastmontert lys til jakt på jerv samt
bruk av viltkamera til fullverdig tilsyn av jervebåser. Prøveordningen trådte
i kraft 10. september 2015 og vil vare til 15. februar 2018.
Prøveordningen administreres
gjennom de tre prosjektene
«Bedre jervejakt i Nordland»,
«Dyr i Drift» og «Næring og
Rovvilt i Finnmark». For mer
informasjon om prøveprosjektet i ditt fylke, se kontaktinformasjon på siste side av heftet.

Jerv felt under åtebelysning i Troms.
Foto: Bjørn Johnny Rognli
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Kontaktinformasjon jervejaktprosjektene
Prosjekt Bedre jervejakt i Nordland
E-post: prosjekt.utmark@bondelaget.no
Tlf:
75 50 60 68
Web: http://www.bondelaget.no/jerveprosjektet/category3689.html
Prosjekt Dyr i Drift
E-post: dyridrift@nibio.no
Tlf:
47 32 92 14
Web: www.dyridrift.no
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark
E-post: emil.halvorsrud@porsanger.kommune.no
Tlf:
92 86 51 23
Web: www.nrfi.no

Jerv på åta. Foto: Bergfall rovviltlag

