
 

Oslo, 13. september 2006

Forslaget fra Rådets daglige leder om fordekt skuddpremie på jerv må 
avvises.

Norges Naturvernforbund er kjent med innstillingen til Rådet fra daglig leder (bekjentgjort i 
pressemelding datert 7. september) om  at elgjegere som feller jerv i Indre Namdal kan få 
utbetalt inntil kr. 10.000 pr jerv "for dekning av direkte kostnader og tapt arbeidsfortjeneste". 

Norges Naturvernforbund reagerer meget sterkt på dette forslaget fordi det ikke kan oppfattes 
som annet enn en ren skuddpremie.  Som kjent er en slik ordning  direkte ulovlig for denne 
arten. Forslaget må derfor kontant avvises. Dersom Rådet mot formodning skulle vedta 
forslaget, vil Naturvernforbundet forfølge saken videre overfor miljømyndighetene - 
fylkesmannen, Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøverndepartementet. 

Selv om begrepet "skuddpremie" ikke benyttes i forslaget, kan formuleringen "dekning av 
direkte kostnader og tapt arbeidsfortjeneste" ikke oppfattes som noe annet enn nettopp det.

Det er lagt opp til at jakt på elg kombineres med mulig felling av jerv. Vi kan ikke forstå at 
dette skulle medføre ekstrakostnader av betydning. Enda mer irrelevant er det å hevde at 
elgjegerne skal ha kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for sin kombinerte jakt. 
Ved tillatelser til skadefelling er vi kjent med at fylkesmannen stiller til rådighet en beskjeden 
sum for direkte utgifter til  å sette opp et jaktlag, men det gis ingen lønn til deltakerne i 
jaktlaget. 

Norges Naturvernforbund er ikke imot jaktformen lisensjakt når bestandssituasjonen for 
vedkommende art kan tillate det. Vi  har heller ikke motsatt oss at elgjegere kan felle jerv 
under elgjakta. Vi synes  det er mer akseptabelt at man med en slik ordning kan bidra til en 
mer effektiv jakt - i stedet for at man i  etterkant  krever hi-uttak- en etterstrebelse vi på 
prinsipielt grunnlag er i mot. 

Vi er kjent med at fylkesmannen  i lengre tid har arbeidet for å motivere jegere til å delta i 
kvotejakta på gaupe og at mange jegere etter hvert har funnet denne jakta attraktiv. Vi er også 
kjent med at ingen gaupejegere har antydet at de forventer "dekning av direkte kostnader og 
tapt arbeidsfortjeneste" for sin jakt. 

Vi finner det derfor uheldig at når fylkesmannen nå ønsker å motivere elgjegere til å felle 
jerv- som en mer ordinær jaktform -  vil man ødelegge mye av den motivasjonen man har 
forsøkt å skape for også denne jaktformen.
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Det er også  åpenbart at hvis daglig leder i regionrådet får gjennomslag for sitt forslag, vil det 
danne presedens for skuddpremie på jerv også i andre deler av landet. Saken er derfor av stor 
prinsipiell betydning. 

Norges Naturvernforbund forventer derfor at Rådet i sitt møte den 20. september 
bestemt avviser forslaget fra Rådets daglige leder.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken
leder

Gjenpart sendt:
- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
- Direktoratet for Naturforvaltning
- Miljøverndepartementet
- Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag
- Norges jeger- og fiskerforbund
- Avisene Namdalsavisa, Trønderavisa og Snåsningen


