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Nils Vidar Bratlandsmo, Fjellstyrene i Lierne

• Bakgrunn, organisering og forankring

• Tiltakene

• Datainnsamling og noen resultater

• Utfordringer – etter prosjektperioden
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Til tross for nye reguleringer av jaktutøvelsen:

• Jaktfeltinndeling

• Reduksjon i jaktkortsalget (regulert periode)

• Innføring av fangstbegrensninger

• Opprettelse av refugieområder

• Hundefredningsområder

• «Avvikling» av snarefangst

• Mer fokus på sport og helse, heller enn matauk.
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«Ny» kunnskap



PROSJEKT JAKTILIERNE: 2014 – 2019.

Er det mulig å påvirke predatorbestander sånn at det gir seg utslag i 
økte hønsefuglbestander? Hva kreves i så fall av innsats og økonomi?



PROSJEKT JAKTILIERNE – HOVEDMÅLSETTING: 

«JaktiLierne» skal i løpet av en 5-årsperiode innføre ordninger og gjennomføre tiltak 
som skal resultere i lavere tetthet av smårovvilt (i hovedsak rev og mår) i Lierne 
kommune, med formål: 

 å ivareta og øke den jaktbare bestand av hønsefugl i kommunen

 å tilrettelegge for et bedre jakttilbud på smårovvilt

Målsetning om å ha en utvikling i tetthetsestimatene for skogsfugl og lirype som er mer positiv i 
prosjektperioden, enn tilsvarende utvikling i sammenlignbare nabokommuner som ikke har gjennomført et 
tilsvarende uttak av disse predatorene.

Målsetning om å ha en utvikling i sporindeks på rødrev og mår som er mer negativ i prosjektperioden, enn 
tilsvarende utvikling i sammenlignbare nabokommuner som ikke har gjennomført et tilsvarende uttak av disse 
predatorene.



Prosjektplan - konkrete tiltak:

A. Organisering, kunnskap, formidling og 
jaktkultur (status).

B. Tilrettelegging for mer effektiv og intensiv 
jakt på smårovvilt.

C. Begrense tilgang til (menneskeskapte) 
matkilder som gir «unormal» høy 
produksjon og overlevelse av smårovvilt.

D. Måle effekt av tiltakene gjennom 
registrering og forskning.



Organisering, forankring,
prosjekteiere, styre:

• Fjellstyrene i Lierne (2)  -
prosjektledelse

• Private grunneiere (2)

• Jegerrepresentanter (2)

• Lierne kommune (1)

• IT-ansvarlig (1)

• FoU representant (1)

• Grendekontakter (7x2). 

• Ungdomskontakt (1)

Arbeidsutvalg (AU) på 6



Økonomi:

• Spleiselag mellom grunneiere, jegere, næringslivet og det offentlige

• Total budsjettramme på 1,75 mil på 5 år 
(Ca. 350 000,- pr. år.)

• Overordnet fokus og mål om at tiltak skal være selvdrevne 
på lang sikt, både med hensyn til organisering og økonomi

• Lierne kommune er økonomiansvarlig

• Tiltakene prioriteres ut i fra en antatt 
kost-nytteeffekt

• Fjellstyrene i Lierne, lokalt Viltfond, 
Trygve Gotaasfond, Statskog, private grunneiere 
og andre



Tiltakene i JaktiLierne
2014 - 2017



WWW.JAKTILIERNE.NO

• Registrere fangst – fellingsbørs

• Datafangst

• Nyheter/info

• Fagstoff

• Premier

• Bilder

• Facebook

http://www.jaktilierne.no/


Jaktilierne.no 2015/2016

• 44 100 sidevisninger 
i løpet av sesongen, med
snitt på 175 pr dag

• Topp måned februar 
2016: 
7037 sidevisninger 
og daglig snitt på 243 
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Sosiale medier



Kurs, kompetanse, status



Hunderessursgruppe og «ettersøksring»



1. å skaffe åte til revejakt, fellefangst og kråkebur omkring i bygda 

2. å redusere mattilgangen til smårovviltet

3. å øke sannsynligheten for å få rev på åteplasser og mår i feller

Anskaffe og distribuere åte -
innsamling av slakteavfall fra elgjakta.



Resultater 2015-sesongen:

• Ca. 4,8 tonn i container 

• 155 sekker (+masse annet)

• 1 – 2 tonn tatt direkte i bruk

• 40 jaktlag har bidratt i 
innsamlingen

• Organisert av grendekontakter 
og jaktlagene selv.



Grunneiersamarbeid om smårovviltkort
for Nordli og Sørli

• Over 75% av alt areal er med, 
hvorav alle grunneierlag og all 
statsallmenning

• Over 150 private grunneiere

• I salg på inatur.no

• 200,- pr. år.

• Årlig: 80 kort = 16 000,-

www.jaktilierne.no/jaktkort/

JaktiLierne-kortet.

http://www.jaktilierne.no/jaktkort/


JEGERKVELD MED PREMIEUTDELING
OG FAG/SOSIALT.

• Skuddpremieordning
• Årets smårovviltjeger
• Årets revejeger
• Årets mårjeger
• Årets ungdomsjeger
• Trekningspremier
• Årsutmerkelser



Jakthelg med støver og hihund.
- Jegermiddag og sosialt.



Utlån av feller og bur



Fangstkvelder 



Samla sending av skinn



• 4 brukere
• 25 bookede netter
• Ca. 300 timer
• 3 rever felt

• 10 brukere
• 13 bookede netter
• Ca. 150 timer
• 0 rev felt

ca 30 ulike dager med rev 
innom foran kamera

(januar – mai 2017)





Egen rypekvote for smårovviltjegere



Forvalningsplanen for SA i Lierne

1. Forvaltningsmodellen 2. Kunnskapsgrunnlaget 3. Mål og tiltak

Vitenskap, forskning, 
fakta

PolitikkHvordan

Datafangst



Datafangst på rype: «Distance sampling»

• Lierne Vest: 9 takstområder
med tilsammen 45 linjer

• Lierne Øst: 6 takstområder
med til sammen 25 linjer

• Totalt ca. 250 km. og over 20 
ekvipasjer involvert



Datainnsamling på rype: «Distance sampling»



SNØSPORING:

Vitenskapelig del i JAKT I LIERNE-PROSJEKTET



DATAINNSAMLING PÅ EGEN NETTSIDE
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Antall jegere med fangst

• > 95% av liryper i Lierne felles av utenbygdsboende/tilreisende. 

• > 95% av smårovvilt i Lierne felles/fanges av innenbygdsboende/lokal tilhørighet.



Innsamling og analyse av all felt/fanget rødrev







Åteplasser i Nordli



Åteplasser i Sørli



Rev 2015/2016 - Skabb

• 12 stk felt 

• 6 av disse i 

Skjelbredområdet



• Kjenner til åte fra 55 (47%) av innmeldingene

Rev 2015/2016 - Åtetyper
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Mår 2015/2016 - felletyper
• Kjenner til felletype for 104 (65%) av innmeldingene
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Mår 2015/2016 - agntyper
• Kjenner til agn for 79 (49%) av innmeldingene

• Honning representert i 52 tilfeller (65%)
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Noen utfordringer:

• Grunneiere og rettighetshavere:
• Ansvarliggjøring
• Gi tilgang til jakt over sammenhengende og store områder
• Bidra med ressurser til fellestiltak (store forvaltningsområder)

• Jegermiljøet:
• Bygge status rundt jakt og fangst av smårovvilt
• Stimulere til rekruttering
• Utfordre viltmyndigheter på å utvide «verktøykassa»

• Sentrale og regionale viltmyndigheter:
• Mer fremoverlendt i virkemiddelbruken, som jakttidsrammer, jaktmetoder, 

markedsføring/informasjon, økonomi.

• Forskningsmiljøene:
• Utvikle forvaltningsmodeller som korrigerer for predasjonstrykk. Hvor mye 

mer rype kan vi ta ut når/dersom predasjonstrykket reduseres?

• Kommunen og befolkningen:
• Ta kontroll over søppelhåndtering, kadaver og slakteavfall mv.

• Naturverninteressene??














