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Svar på spørsmål om immobilisering av jerv fra 
rovviltnemnden i region 6 
Miljødirektoratet v/SNO har 2. mars mottatt brev av 25. februar fra rovviltnemnda i region 6 med 
spørsmål om immobilisering av jerv.  
 
Vi startet opp forberedende arbeid med anskaffelse av veterinær bistand tidlig sommeren 2020. 
Anskaffelsen ble utlyst i desember 2020, med frist i januar 2021. Det ble ikke mottatt tilbud innenfor 
de økonomiske rammene for anskaffelsen. Etter en anskaffelsesfaglig vurdering var konklusjonen at 
det ikke var anledning å gå inn i forhandling på mottatt tilbud. Alternativet var å gjennomføre en ny 
anskaffelse med justeringer i utlysningen. Dette ville ta tid, og vurderingen er også at det ikke er 
sannsynlig at en ny anskaffelsesprosess vil gi veldig annerledes resultat. En av utfordringene med 
gjennomføring av konkurranse på dette fagområdet er formuleringer i lovverket, spesifikt 
dyrehelsepersonelloven, som krever at en veterinær er personlig ansvarlig for immobiliseringene som 
gjennomføres av SNOs ansatte. Dette begrenser antall leverandører som er villige til å ta på seg et 
slikt oppdrag. Vi har vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet, Mattilsynet og 
Veterinærinstituttet for å finne en såkalt "egen-regi" løsning mellom statlige aktører som ikke omfattes 
av anskaffelseslovverket. En egenregi løsning vil ikke løse utfordringene som eksisterer i lovverket 
som regulerer immobilisering av vilt, men det er en løsning som fører til at vi ikke kommer i konflikt 
med anskaffelseslovverket i etterkant av den avlyste anskaffelsen.  
 
Som en konsekvens av vår henvendelse til LMD og Mattilsynet, har Mattilsynet nylig utviklet en 
veileder for hvordan dette ansvarsforholdet er å forstå. Veilederen er å finne på Mattilsynets nettside. 
Vi har deretter i dialog med Veterinærinstituttet blitt enige om en midlertidig avtale og løsning fram til 
sommeren 2021, og ser også på muligheter for samarbeid på lengre sikt. Behovet for en fagansvarlig 
veterinær er hovedsakelig knyttet til uttak av enkeltdyr av jerv etter 15. februar. Når det gjelder 
hiuttak så kan disse gjennomføres uten at dyr immobiliseres og følgelig uten avtale med veterinær.   
 
Vi vil dog presisere at mangel på veterinær bistand ikke har vært begrensende faktor for våre 
muligheter til å gjennomføre immobilisering av jerv i år. Det har vært meget utfordrende vær- og 
snøforhold over store deler av landet og det har i liten grad vært forhold som ville ha muliggjort 
forsøk på eventuelle uttak dersom det hadde blitt fattet vedtak om dette. 
  
Det er også slik at vår virksomhet må kunne gjennomføres med de koronatiltak som til enhver tid 
gjelder. Gjennomføring av uttak av jerv er en utsatt virksomhet med gjeldende restriksjoner da det 
krever at vi flytter personell mellom ulike deler av landet. Vi må vurdere hvert enkelt vedtak ut fra 
nasjonale, regionale og kommunale føringer, og i tillegg ta hensyn til lokalt smittetrykk både der 
uttaket skal gjennomføres og der relevant personell er lokalisert.  
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Det er sannsynlig at denne situasjonen vil påvirke og begrense denne delen av SNOs virksomhet 
gjennom våren 2021. 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Morten Kjørstad Veronica Sahlén 
Direktør SNO seksjonsleder 
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