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Endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og 
fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv 

De siste årene har lisensfelling av jerv ikke vært så effektiv som ønskelig. Det har blant annet 

medført at det er gjennomført et større antall hiuttak der mordyr og/eller valper blir avlivet. 

Hiuttak er ansett som en kontroversiell og ressurskrevende fellingsmetode. Det er derfor et 

mål å redusere omfanget av hiuttak gjennom å effektivisere lisensfellingen. Som et ledd i 

dette arbeidet har det blitt gjennomført en prøveordning med fast montert kunstig lys ved 

åtejakt på jerv og at fysisk tilsyn med fangstredskap på visse vilkår kan erstattes med 

kamera kombinert med elektronisk overvåking. På denne bakgrunn har departementet 

gjennomført en alminnelig høring og fastsatt endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling 

og fangst som vil gjøre prøveordningen permanent. Forskriftsendringene, som trådde i kraft 

8. september 2020, er nå er lagt ut på Lovdata.  

 

Nærmere om endringene 

Det er gjort følgende endringer i § 29a om bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på jerv 

og § 34 annet ledd om tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking for jerv: 

 

§ 29a lyder: 

"Fast montert kunstig lys kan benyttes ved åtejakt på jerv som gjennomføres som ledd i 

lisensfelling. 

Bruk av kunstig lys etter første ledd skal rapporteres til fylkesmannen." 

 

Kommentar til § 29a lyder: 

"Bernkonvensjonen forbyr bruk av kunstige lyskilder ved jakt og fangst av jerv, jf. 

Bernkonvensjonen artikkel 8 og konvensjonens vedlegg II og IV. Konvensjonen åpner 

imidlertid for unntak fra forbudet og stiller krav om at unntak rapporteres, jf. artikkel 9. For å 
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muliggjøre rapportering til Bernkonvensjonen skal bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv 

rapporteres til fylkesmannen. Rapporteringen til fylkesmannen skal inneholde informasjon 

om: 

- Antall individer av jerv som er felt i lisensfelling der kunstig lys er benyttet 

- Hvordan lyskilden som ble benyttet var montert 

- Tid og sted for fellingen." 

 

§ 34 andre ledd lyder:  

"Ved lisensfelling av jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking 

erstatte fysisk tilsyn. Følgende vilkår gjelder for tilsyn med kamera kombinert med elektronisk 

overvåking av fangstbås: 

- Det må benyttes viltkameraer som er innstilt slik at de sender bilde til jegeren minimum 

to ganger daglig, morgen og kveld. Dato og tidspunkt skal framgå av bildene. 

- Viltkameraene må stilles slik at man lett kan se om båsen er åpen eller lukket, samt at 

det kan identifiseres hvilke dyr som går inn i fangstbåsen. 

- I tillegg til minimum to bilder pr dag skal kameraene ta bilder som sendes jegeren ved 

bevegelse foran kameraet. Jegeren skal også kunne sende SMS til kameraet slik at det 

tar bilde av båsen og sender det til jegeren.  

- Som supplement til kameraet skal en fellevarsler monteres, som sender varsel til jeger 

dersom lokket faller ned.  

- Det skal umiddelbart gjøres tilsyn med båsen ved teknisk svikt med kamera.  

- Alle bilder skal arkiveres sikkert i en logg. Dersom bilde(r) mangler skal det gå klart fram 

av loggen hva som er årsak og hvilke tiltak som er iverksatt. Loggen skal løpende kunne 

fremvises på forespørsel fra naturoppsynet. Etter endt lisensfellingsperiode skal loggen 

rapporteres til Fylkesmannen i sin helhet. 

- Ved godkjenning av fangstbåser til jerv skal Fylkesmannen vurdere plasseringen strengt 

før tillatelse blir gitt. God dekning for sending av bilder fra kameraene er en forutsetning. 

Videre skal jervebåsen plasseres slik at fysisk tilsyn kan gjennomføres uansett vær- og 

føreforhold, og uten at fysisk tilsyn tar uforholdsmessig lang tid. Av kontrollhensyn 

legges det opp til at Fylkesmannen lagrer plassering av fangstbåsene digitalt i egnet 

verktøy, og sørger for at naturoppsynet får tilgang til GPS-posisjoner.  

Fylkesmannen kan ved tillatelse til bruk av fangstbås til jerv fastsette ytterligere vilkår for 

bruk av elektronisk overvåking." 

 

Kommentarene til § 34 er opphevet. 

 

Endringsforskriften er lagt ut på følgende lenke:   

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-09-08-1736 
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Med hilsen 

 

 

Torbjørn Lange (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Tiril Charlotte Sandbekk 

rådgiver 
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