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Miljøvernministeren må stoppe utryddelsen av jerv!

Norges Naturvernforbunds landsmøte på Torpo 1.–3. juni krever en øyeblikkelig 
stans i departementets forsøk på utradering av den norske jervestammen. Det må 
bli slutt på de omfattende drapene av jervefamilier i yngletida som departementet / 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt tillatelse til og hvor Statens 
naturoppsyn (SNO) tillates nedslakting ved  bruk av skuter og helikopter, til og med i 
områder som skal være beskyttet etter naturvernloven. Dette er en uakseptabel 
politikk i forhold til internasjonale forpliktelser, nasjonale bestandsmål og humane 
jaktmetoder.

Naturvernforbundet finner det uakseptabelt og uetisk at myndighetene legger opp til 
en forvaltning hvor ekstraordinær avskyting og hiuttak blir hovedregel og rutine. 
Andre virkemidler blir skjøvet til side – dette til tross for at rovviltforskriften krever 
at andre virkemidler skal gå foran felling.

Naturvernforbundet er av prinsipielle grunner motstander av hiuttak og reagerer 
også sterkt på måten ”jakten” er blitt utført og de virkemidler en nytter. Siden DN 
selv har kalt dette ekstraordinær jakt, er det grunn til også å stille spørsmål ved om 
jakten er i konflikt med viltlovens § 21 (bruk av motordrevet fremkomstmiddel under 
jakt) og § 19 (human jakt). Naturvernforbundet har også merket seg at staten via 
DN og SNO etter pålegg fra departementet dreper/jakter på flere jerv enn det som 
blir skutt under den ordinære lisensjakta - dette altså på tross av at slik nedslakting 
kun skal skje unntaksvis og i spesielle tilfeller.

Jerven er ifølge den norske rødlista en sterkt truet art. Bestanden har vist en økende 
bestandstrend, spesielt i nord. Men en variasjonsanalyse av jervens bevaringsstatus i 
Norge konkluderte med at arten ville utryddes i store deler av Norge om dagens 
avskytingsrate fortsetter dersom det ikke kommer innvandrende individer fra 
nabolandene. Stortinget har vedtatt at Norge årlig skal ha 39 jervekull – noe vi 
oppfatter som en minimumsmålsetting. Per 15. mai i år hadde DN registrert 32. Av 
disse har de gitt SNO i oppgave å drepe 12. Dette gjør at vi sitter igjen med bare 20 
kjente jervekull dette året. Det er samtidig fattet vedtak om at ytterligere fire kull 
skal drepes. Vi vil da sitte igjen med kun 16. Det er 23 færre enn Stortinget har 
bestemt. Hvordan kan miljøvernministeren tillate en slik politikk?

Jerven er i likhet med villreinen en spesiell ansvarsart for Norge. Det må bli slutt på 
de omfattende drapene av jervefamilier i yngletida. Ikke minst i lys av våre 
internasjonale forpliktelser forventer og krever derfor Naturvernforbundets 
landsmøte en helt annen forvaltning av den sterkt truede norske jervestammen. Vi 
ber med dette miljøvernministeren om en grundig redegjørelse for hvorfor Norge 
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bedriver denne utryddelsesjakten, og hvordan departementet kan tillate en slik 
omfattende bruk av ekstraordinære og etisk uakseptable virkemidler.

For Norges Naturvernforbunds sentralstyre

Lars Haltbrekken
leiar
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