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Vedr. medikamentell immobilisering ved uttak av jerv etter 
15. februar 

Lisensfellingsperioden på jerv avsluttes 15. februar for å unngå at mordyr felles fra valper. Etter 
den 15. februar gjennomføres kun ekstraordinære uttak som vedtas av fagavdeling i 
Miljødirektoratet, og oppdraget gis uten unntak til det statlige fellingslaget v/Statens naturoppsyn 
(SNO). Ekstraordinære uttak er felling av et eller flere individer av rovvilt i spesielt skadeutsatte 
områder, eller for å forhindre etablering av reproduksjon i områder der dette er uønsket. 
Ekstraordinære uttak skal i utgangspunktet være et komplement i områder hvor lisensfelling ikke 
har gitt ønsket resultat, med særlig fokus på de hensyn som er beskrevet ovenfor.  
Gjennomføringen skjer i henhold til Instruks for det statlige fellingslaget ved uttak av vilt 
(fellingsinstruksen), fastsatt av Klima- og miljødepartementet. Jf. instruksens punkt 3.1 kan SNO “… 
uten hensyn til de regler som ellers gjelder, jf. viltloven § 35, velge den etter forholdene mest 
hensiktsmessige metode i arbeidet med uttak av dyr …” Videre heter det i punkt 3.3 at “Det 
statlige fellingslaget skal opparbeide kompetanse innenfor aktuelle metoder for uttak av dyr, og 
utvikle mest mulig effektive, sikre og dyrevelferdsmessige forsvarlige metoder.” 
 
Det er i praksis ikke mulig å kjønnsbestemme enkeltdyr av jerv ved observasjon på avstand. Ved 
gjennomføring av uttak etter 15. februar er det nødvendig å med sikkerhet kunne bestemme kjønn 
og reproduktiv status (lakterende eller ikke-lakterende) før jerven avlives. Dette krever 
immobilisering av enkeltindivider av jerv, før avliving gjennomføres, og foregår i hovedsak i to ulike 
typer tilfeller: Ved uttak av enkeltdyr (primært fra helikopter) og ved hiuttak (uttak av valper og 
mordyr).  
 
Nåværende praksis 
Miljødirektoratet har over flere år hatt kontrakt med veterinær. Kontrakten har innbefattet kursing 
av personell, innkjøp av medikamenter, samt oppfølging ved behov av veterinærfaglig kompetanse 
(f.eks. evaluering av skadeskytinger mm).  
 
Med utgangspunkt i denne kontrakten har SNO gjennomført immobilisering og uttak av jerv gjennom 
en praksis der veterinær med hjemmel i dyrehelsepersonelloven §18, 1. ledd, 3. punktum, jf § 15, 
har latt seg bistå av og overlatt til ikke-veterinærer (ansatte i SNO) å utføre den medikamentelle 
immobiliseringen. Medikamentene som brukes til jerv er ikke lenger til salgs i Norge, og ansvarlig 
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veterinær har derfor søkt om godkjenningsfritak fra Statens legemiddelverk for å importere 
nødvendige medikamenter til Norge. 
 
I forbindelse med mulig reforhandling av kontrakt med veterinærfaglig miljø ved Høgskolen i 
Innlandet i desember 2019, ble SNO gjort oppmerksom på at Statens legemiddelverk i 
godkjenningsfritaket har fastsatt vilkår for bruken av medikamentene: "...rekvirerende veterinær er 
ansvarlig for all bruk av preparatene". På bakgrunn av vedtak og klageavgjørelser i Mattilsynet i 
lignende saker de senere år bad ansvarlig veterinær i 2019 Legemiddelverket om en presisering av 
hvordan dette vilkåret er å forstå. På konkrete spørsmål, ble det presisert at fritaket forutsatte at 
forskrivende/rekvirerende veterinær har gjennomgått kurs i medikamentell immobilisering eller kan 
dokumentere tilsvarende kompetanse, at tillatelsen var personlig og at preparatet ikke kunne 
overlates til andre enn veterinær med tilsvarende kompetanse og godkjenningsfritak for aktuelle 
preparat. Disse vilkårene gjelder uavhengig av dyrehelsepersonellovens bestemmelser om at andre 
enn veterinær kan gjennomføre immobilisering. Dette medfører at veterinær med 
godkjenningsfritak må være fysisk tilstede ved enhver immobilisering av jerv når disse 
medikamentene skal brukes.  
 
Vurdering 
Miljødirektoratets vurdering er at det ikke vil være praktisk mulig å gjennomføre uttak etter 15. 
februar på slik måte og i det omfang som det har vært gjennomført de senere årene, dersom en 
veterinær til enhver tid må være fysisk tilstede. Tidspunkt for uttak av jerv er som regel 
uforutsigbar, da lys-, vær-, vind- og snøforhold kan endre seg på kort varsel. I tidsvindu med gode 
forhold for uttak, er det ofte nødvendig å gjennomføre flere samtidige operasjoner i ulike deler av 
landet. Denne uforutsigbarheten medfører at tilreise og deltakelse fra veterinær innen rimelig tid i 
praksis er umulig. Likeså er det urimelig, og kostbart, for veterinærer å skulle være utplassert i 
ulike områder og vente i opptil flere uker på vær- og føreforhold som gjør det mulig å gjennomføre 
uttak. Ekstra personell på slike oppdrag, dvs. tilstedeværelse av veterinær, vil også medføre 
logistiske og HMS-relaterte utfordringer blant annet når det gjelder helikopterbruk. Helikopterbruk i 
denne type oppdrag er særlig risikoutsatt og SNO har alltid fokus på at det skal være færrest mulig 
personer i helikopteret.   
 
På denne bakgrunn vurderer Miljødirektoratet at det ikke er mulig for SNO å, innenfor gjeldende 
lovverk, gjennomføre immobilisering av jerv i forbindelse med uttak iht. tidligere praksis. Dette vil 
legge vesentlige begrensinger på gjennomføring av uttak av enkeltdyr av jerv etter 15. februar. 
Uttak av valper fra hi vil fortsatt kunne gjennomføres da immobilisering av disse ikke er nødvendig 
for gjennomføring av slikt uttak. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
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Morten Kjørstad Ivar Myklebust 
SNO direktør avdelingsdirektør 
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