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Stans drapene på jervevalpene!
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at staten fortsetter å drepe jervevalper.
Jerven må på lik linje med øvrig dyreliv i Norge være beskyttet ved yngletidsfredning.
De såkalte beslutningene om hiuttak er også låst mht. klagemuligheter, noe som er uakseptabelt.
Norges Miljøvernforbund krever at drapene på jervevalper stanses.
Norges Miljøvernforbund (NMF) har registrert at Staten v/Statens Naturoppsyn (SNO) har foretatt 7 hiuttak
(12 valper drept) og andre ekstraordinære uttak landet rundt. De ekstraordinære uttakene, deriblandt
hiuttakene, var presentert som en beslutning uten klagemuligheter foretatt av Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet tar vistnok gjort disse beslutningene med grunnlag i de ulike rovviltnemdenes vedtak.
Rovviltnemdene har ikke åpnet for hiuttak.
Miljødirektoratet hevder at "ekstraordinære uttak" av jerv er nødvendig for å redusere skade på husdyr og
tamrein. Begrunnelsen er at jervebestanden ligger over Stortingets målsetting og at jakt/ lisensfelling ikke
er effektiv nok. Uttakene gjennomføres av SNO. Parallelt foretar de også bestandsregistrering.
Hva er så disse ”ekstraordinære uttakene” eller ”hiuttakene” om man vil? Kort og brutalt fortalt betyr det å
lokalisere jervehi med valper og avlive/drepe både mor og valper. Det tas også ut jerv ekstraordinært ved
bruk av helikopter eller snøscooter.
NMF finner denne formen for ”bestandsregulering” både umoralsk/uetisk og grusom. Jervemor og valpene
hennes bør ubetinget få være i fred. Dyr skal heller ikke måtte løpe for livet og presses til det ytterste i frykt
for mennesket med ”maskiner”. Normal jakt bør være det eneste tillatte og også da skal jerven avlives på
en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
Jerven har egenverdi, den er et viktig åtseldyr og den skal være tilstede i sitt naturlige leveområde og er da
en del av den økologiske balansen. Jerven er dessuten et sjeldent og svært spennende dyr, som er en
opplevelse å få se for mennesker som finner glede i naturen.
Forvaltningen hevder på sin side at i perioden mars-mai, vil uttak av dyr fra ynglehi være den mest
målrettede og presise formen for uttak i forhold til målsettingen om skadereduksjon i det gjeldende
området. Dette fordi man da med sikkerhet tar ut dyr som har fast tilhold i området. Det innrømmes
samtidig at ”denne formen for uttak har en del etiske utfordringer”.
I 2021 var det registrert 60 valpekull av jerv i Norge. I 6 av disse hiene ble tispa og valpene tatt ut og drept.
Totalt ble det avlivet 14 små jervevalper på "ekstraordinære uttak" den vinteren og våren 2021. Det har
også i 2022 vært foretatt hiuttak av jervevalper. I 7 hi er det foreløpig i år tatt ut 12 valper. Jervevalper
som burde ha krav på en trygg tilværelse i hiet sammen med mor og søsken, I Norge har man et prinsipp i
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forvaltningen der yngletidsfredning settes høyt hos alt levende i naturen. Selv for den fremmede og
skadegjørende minken er det yngletidsfredning. Hvorfor ikke for jerven?
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere at staten fortsetter å drepe jervevalper.
Jerven må på lik linje med øvrig dyreliv i Norge være beskyttet ved yngletidsfredning.
De såkalte beslutningene om hiuttak er også låst mht. klagemuligheter, noe som er
uakseptabelt. Norges Miljøvernforbund krever at drapene på jervevalpene stanses.
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