
Jakt og fangst av smårovvilt i Verdal. 

Som jeg tidligere har informert om blir informasjonsmøtet med Nils Vidar Brattlandsmo fra 

prosjektet ”JaktiLierne”  tirsdag 23. august kl. 19.00 på Holmen Gård/Værdalsbruket. 

Litt mer informasjon om hva et eventuelt ”JaktiVerdal” vil gå ut på. 

”JaktiLierne” har lykkes med å ta ut et stort antall smårovvilt de siste årene. Min tanke er 

derfor å få i gang et lignende prosjekt i Verdal.  

Det er vel liten tvil om at store bestander av smårovviltet (rødrev, mår, røyskatt, mink, 

grevling, kråke, ravn)  er en stor del av årsaken til at bestandene av ”matnyttige” 

småviltarter (ryper, orrfugl, storfugl, jerpe, hare) har vært lave i mange år. Årets 

småviltseminar på Evenstad, der mange av ekspertene og forskerne på dette området var 

samlet, ble oppsummert av Marius Kjønsberg slik: ”Predatorene har en stor del av skylda 

for nedgangen blant ryper og skogsfugl”.  

Jeg vet at en del driver effektiv jakt på rev og fangst av mår og kråkefugl i Verdal, men 

Lierne, med sine 1400 innbyggere, tar ut mer smårovvilt en vi gjør i Verdal. Dette tror jeg 

skyldes måten prosjektet ”JaktiLierne” er organisert og lagt til rette på. Så hvis vi kunne få 

til noe lignende vil trolig bestanden av ”matnyttig” småvilt vil ta seg opp. Et annet viktig 

moment er at det er viktig å ta ut smårovvilt over store sammenhengende områder. 

Stjørdal er også godt i gang med et lignende prosjekt, og kanskje vil flere bli med hvis vi 

lykkes.  

Hvordan ”JaktiLierne” har gjort det vet jeg ikke nok om, og derfor har jeg i første omgang 

invitert Nils Vidar Brattlandsmo til å fortelle om det. Det er ingen vits i at alle finner opp 

kruttet.  

Deretter er det naturlig at de inviterte partene møtes og bl.a ser på: 

- Hvordan vi kan skape interesse for prosjektet 

- Hva partene kan bidra med 

- Hvordan vi skal organisere prosjektet og ledelsen av det. 

Videre er det naturlig at partene, i sine organisasjoner,  tar en avgjørelse på om de ønsker 

å være med. 

Fram mot møtet 23. august er det fint om dere bidrar med å gjøre møtet kjent for folk, - 

det beste er Facebook. Møtet er åpent for alle. 

Hvis dere mener at vi bør møtes før 23. august må dere gi beskjed. 

Har dere spørsmål så kan jeg ringes på tlf. 95129505. 

 

Mvh Bjørn Ivar Gomo 


